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Rejane Jung Vianna (Seduma) – (incompreensível) vai fazer a abertura da reunião. 1 
 2 
Zenóbio Rocha (administrador do Cruzeiro) – Boa noite a todos. Eu queria 3 
cumprimentar todos os integrantes da mesa. Dizer que é muito importante o que vai ser 4 
tratado hoje, aqui, no nosso estado, no Cruzeiro, que é um assunto de suma importância 5 
para a comunidade, que é a preservação urbanística de Brasília. Lamentavelmente eu 6 
vou ter que me ausentar porque fui convocado a uma outra reunião não menos 7 
importante do que esta, mas a Câmara Legislativa, o Presidente da Câmara e alguns 8 
componentes da Câmara estão discutindo estão discutindo também uma outra situação, 9 
que é uma audiência pública noutra escola. Já me ligaram umas quatro vezes para que 10 
eu fosse lá para compor a mesa. É um outro assunto também muito importante, que vai 11 
tratar do transporte público na nossa cidade. Então, eu peço desculpa por não 12 
acompanhar uma reunião tão importante. Já estava agendada e eu gostaria muito de 13 
participar, porque considero de muita importância. Então, eu quero me desculpar a 14 
todos aqui, aos integrantes aqui da mesa, aos moradores aqui da nossa cidade, o 15 
Cruzeiro. Dizer que esse assunto me interessa muito. Eu vou deixar aqui no meu lugar 16 
minha representante, meu chefe de gabinete, o Ricardo, que me passará tudo que for 17 
discutido aqui com a comunidade, para ver o que a gente pode contribuir e ajudar no 18 
que for possível. Eu acho que quando se fala de preservação urbanística, a gente 19 
envolve, assim, muita coisa e muita coisa interessante. O Cruzeiro por si só, por ser uma 20 
cidade tombada, tem muita coisa sim a ser discutida, porque modificaram muito essa 21 
cidade. A cidade está totalmente, diria assim, bem fora dos padrões que Oscar Niemeyer 22 
desenhou tanto para essa cidade. Então, eu me retiro e peço desculpa porque tenho 23 
realmente que sair às pressas para compor aquela mesa que a Presidência da Câmara 24 
está ali e estão me aguardando. Uma boa noite a todos. Muito obrigado e declaro 25 
encerra... E declaro iniciada esta reunião. Muito obrigada e uma boa noite. (aplausos).  26 
 27 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Eu vou apresentar, então, os componentes da mesa. 28 
Eu vou chamar alguns. A Doutora Briane Bicca, que é componente da equipe de 29 
trabalho, Doutora Maria Etelvina, Doutor Rafael Rosa, Doutor Décio Rigatti, por favor, 30 
Lídia Adjuto Botelho, que é da SEDUMA. Ah! E a Caroline Kunh, por gentileza, faz 31 
parte da equipe... Acompanha a equipe... Componente da equipe técnica que está 32 
desenvolvendo o plano. Bem. O objetivo dessa reunião é receber as contribuições da 33 
comunidade para a construção do diagnóstico da área tombada e ainda não serão 34 
apresentadas propostas aqui, mas se trata de recolher as contribuições e levantar os 35 
problemas da cidade com relação à preservação. Os trabalhos começaram no mês de 36 
junho do ano passado e a empresa RS Projetos foi vencedora da licitação pública 37 
nacional, da qual participaram apenas duas empresas, sendo uma delas de Brasília. O 38 
projeto básico do Plano de Preservação, que é o produto um, composto pelo plano geral 39 
de trabalho e pelo programa de participação da população, assim como a sistematização 40 
dos instrumentos urbanísticos, que é o produto dois, foram ambos recebidos e aceitos 41 
pela comissão de acompanhamento. Essa comissão de acompanhamento é composta por 42 
membros da SEDUMA, do IPHAN, das administrações regionais, do DEFA, da 43 
TERRACAP, da NOVACAP e do DETRAN. A metodologia de elaboração do plano 44 
está estruturada em quatro fase, a caracterização do sítio, diagnóstico, que é a fase que a 45 
gente está desenvolvendo, que está em construção, que vai ser construída junto com 46 
vocês, o prognóstico e o projeto de lei complementar. O projeto básico foi apresentado 47 
ao CONPLAN em outubro do ano passado, o Conselho de Planejamento. A elaboração 48 
desse plano, ele consta das recomendações das missões da UNESCO de 2001 e 2003, 49 
visando resguardar o título de patrimônio cultural da humanidade para Brasília, além 50 
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disso, é exigência da normativa federal fixada pela Portaria 299 de 2004 IPHAN, pela 51 
Lei Orgânica do Distrito Federal, ratificada pelo DF e tem um prazo legal para ser 52 
concluído, que é de dois anos a partir da aprovação do nosso plano diretor. A gente vai 53 
passar agora à leitura do Regimento, que vai ser feito pela Doutora Maria Etelvina.  54 
 55 
Maria Etelvina – É uma informação antes de iniciar. Em primeiro lugar boa noite. Me 56 
desculpem. Antes de iniciar a leitura queria esclarecer que esse tra... Esse regimento que 57 
está sendo apresentado hoje, ele é baseado nas reuniões, nas discussões que ocorreram 58 
nas reuniões que precederam essa reunião. Então, ele foi feito com base nessas 59 
discussões e com base na ata dessa reunião. Então, ele está, como vocês estão vendo, na 60 
tela. Vocês tem condição de acompanhar, apesar de terem recebido também por escrito. 61 
Artigo 1° O presente regimento define o procedimento que será adotado para o 62 
andamento das reuniões plenárias da etapa de diagnóstico do Plano de Preservação do 63 
Conjunto Urbanístico de Brasília, PPCUB. Para a elaboração do PPCUB serão 64 
realizados debates públicos, os quais tem por finalidade discutir os temas e as propostas 65 
diretamente relacionadas à preservação do conjunto urbanístico de Brasília. Parágrafo 66 
2° Os debates públicos serão realizados nas reuniões preparatórias, nas plenárias e nas 67 
audiências públicas, as quais serão coordenadas pelos representantes da Secretaria de 68 
Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SEDUMA do GDF e 69 
organizadas pela equipe técnica contratada para a elaboração do PPCUB. Somos nós. 70 
Parágrafo 3° Os debates públicos serão abertos aos cidadãos credenciados para 71 
participarem em cada evento. Serão... Artigo 2° Serão realizadas cinco reuniões 72 
preparatórias para as reuniões plenárias em cada uma das etapas de elaboração do 73 
PPCUB, observando a divisão regional da área de abrangência. Parágrafo único Todas 74 
as reuniões serão registradas por gravação audiovisual, sendo que este material comporá 75 
a memória do processo de elaboração do PPCUB. Artigo 3° As reuniões possuem 76 
caráter consultivo e tem como objetivo recolher contribuições da comunidade para a 77 
elaboração do diagnóstico. Parágrafo 1° Os debates na etapa do diagnóstico terão como 78 
base este regimento, os elementos constantes do informativo do PPCUB, ambos 79 
distribuídos previamente, e apresentação do material referente à etapa, desenvolvido 80 
pela equipe técnica. Parágrafo 2° O cadastramento dos participantes é requisito para a 81 
sua manifestação no evento e será feito nos 30 primeiros minutos de cada sessão. Artigo 82 
4° Integrará a mesa o coordenador do evento, representantes da equipe técnica e um 83 
relator, o qual será designado no início dos trabalhos. A coordenação da me... Parágrafo 84 
1° A coordenação da mesa ficará a cargo da SEDUMA/GDF, a qual procederá a 85 
abertura dos trabalhos. Parágrafo 2° Compete à coordenação dirimir dúvidas e 86 
questionamento dos participantes, bem como garantir o adequado desenvolvimento dos 87 
trabalhos, podendo, para tanto, solicitar auxílio aos demais integrantes da mesa, bem 88 
como da equipe de apoio e condução do evento. Essa condução do evento está fora de 89 
local. Tem que corrigir, tá? Me desculpem aqui. isso aqui. Ah! Não tem... Isso aqui está 90 
em PDF, né? Posso. Aqui ó... Adequado desenvolvimento dos trabalhos, tá. E aqui e 91 
condução do evento, cedilha. Sim. Sim, mas é... Eu acho que até dá para suprimir esse 92 
condução do evento, né? Lá no final. Podendo para tanto... Aqui ó. Para aqui. Desculpa, 93 
mas é uma sugestão para ficar mais simplificado, porque dá no mesmo. Vocês não 94 
acham? Pode suprimir aquela parte final, né? Não tem problema. Fica mais clara a 95 
resolução. Artigo 5° A leitura do presente regimento será efetuada pela coordenação ou 96 
por integrante da mesa designado para este fim. Passei demais. Desculpa. Parágrafo 1° 97 
Após a leitura do regimento será aberta a palavra aos participantes da reunião para a 98 
discussão de seu conteúdo se necessário. Artigo 6° Imediatamente após a discussão e 99 
aprovação do regimento a equipe técnica procederá à apresentação do material base para 100 
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a construção do diagnóstico preparado para a reunião preparatória, cujo conteúdo será 101 
divulgado em até dois dias úteis na página da SEDUMA na internet, cujo o endereço é 102 
www.seduma.gdf.gov.br. Parágrafo 1° Durante a apresentação serão abertas as 103 
inscrições para a manifestação dos participantes do evento devidamente credenciados, 104 
encerrando-se no final da apresentação. Parágrafo 2° Caso haja demanda, a coordenação 105 
abrirá novas inscrições para manifestação, a fim de garantir a palavra a todos os 106 
participantes, observada a prioridade para aqueles que não tenham se manifestado 107 
anteriormente. Parágrafo 3° A manifestação dos participantes poderá ser feita 108 
oralmente, com duração máxima de três minutos ou por escrito, cujo teor será 109 
apresentado pela mesa em tempo equivalente. Parágrafo 4° O tempo estabelecido por 110 
intervenção poderá ser prorrogado, observada a razoabilidade, com a finalidade de 111 
garantir a palavra a todos os inscritos, desde que não se prejudique o bom andamento 112 
dos trabalhos. Artigo 7° Concluída a apresentação será dada a palavra aos inscritos para 113 
a sua manifestação nos termos do Artigo 6°. Artigo 8° A coordenação do evento adotará 114 
os procedimentos necessários para garantir a palavra aos inscritos e a tranquilidade no 115 
desenvolvimento dos trabalhos. Artigo 9° Somente serão discutidos assuntos que se 116 
relacionem com a matéria e com a etapa de desenvolvimento dos trabalhos. Parágrafo 117 
Único As propostas e sugestões que não se relacionem diretamente com a etapa dos 118 
trabalhos poderão ser apresentadas por escrito à organização do evento para subsídio ao 119 
trabalho de elaboração do PPCUB e nessa ocasião serão lidas. Desculpa. E nessa 120 
ocasião não serão lidas. Em função de não dizerem com o conteúdo da reunião, né 121 
Todas as manifestações... Artigo 10°. Desculpem. Todas as manifestações pertinentes 122 
ao tema serão seguidas de comentários dos integrantes da mesa. Artigo 11° No ato do 123 
cadastramento, os participantes receberão um questionário, o qual, uma vez respondido, 124 
será devolvido à equipe técnica até o final dos trabalhos. Artigo 12° A Ata da reunião 125 
contendo o debate realizado será disponibilizada em até 30 dias no site da SEDUMA na 126 
internet. Mais uma vez www.seduma.df.gov.br. Artigo 13° Uma vez concluídas as 127 
manifestações de todos os participantes inscritos a coordenação do evento dará por 128 
encerrada a reunião. É isso. Hum. É o último artigo. Conforme o Artigo 6°, né? Então, 129 
agora... 130 
 131 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Então, a gente pode dar início às apresentações. O 132 
microfone.  133 
 134 
Tânia Batella – Boa noite a todos. Eu sou Tânia Batella, moradora da Asa Sul e estou 135 
acompanhando desde a primeira reunião. As minhas observações, a maior parte delas é 136 
no sentido de resgatar algumas deliberações, ajustes apenas de redação. Quando se 137 
decidiu na primeira reunião que elas seriam transformadas em preparatórias foi também 138 
decidido que seriam pré-diagnóstico e isso faltou inclusive na redação de ontem. Então, 139 
eu fiz aqui a proposição que eu... Se me permitem, eu vou ler aqui os artigos que se 140 
referem a essa questão e outras que merecem, a título de sugestão, alguns ajustes. No 141 
Artigo 1°, portanto, ficaria “O presente regimento define o procedimento que será 142 
adotado para o andamento das reuniões preparatórias à etapa de pré-diagnóstico”. Até 143 
foi a própria Eliana Clarma que disse está acatado. Não só que sejam preparatórias, 144 
como sejam... Seja... Até por coerência, né? Se a gente está preparando, não poderíamos 145 
estar tratando do diagnóstico, mas de um pré-diagnóstico, porque o diagnóstico viria na 146 
plenária. É uma questão apenas de ajuste, porque isso, vamos dizer, forçosamente fez 147 
um... exige uma alteração nesse sentido. Então, essa seria a primeira correção. A 148 
segunda seria no Artigo 2°, que agora me ocorreu e me parece que foi falado e não foi 149 
incluído. Serão realizadas no mínimo cinco reuniões preparatórias. Essa questão de 150 
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número de reuniões foi falado e parece que passou desapercebido e se... E aqui eu 151 
registro essa proposição, essa inclusão do termo no mínimo. No Parágrafo Único do 152 
Artigo 2°, todas as reuniões serão registradas por gravação audiovisual, sendo que este 153 
material comporá a memória do processo de elaboração do PPCUB. Eu proponho: 154 
vírgula, sem prejuízo das respectivas atas a que se refere o Artigo 12. É apenas uma 155 
questão de redação legislativa. O Artigo 3°. Apenas fazer a correção em pré-156 
diagnóstico. Parágrafo 1° do Artigo 3°, a mesma coisa. O Artigo 6°, a mesma coisa. 157 
Parágrafo 3° do Artigo 6°, a manifestação dos participantes poderá ser feita oralmente, 158 
com duração de aproximadamente três minutos. Isso foi dito, inclusive, ontem, e eu 159 
estou consolidando essa sugestão de ontem nesta proposição. E o artigo 12° é uma 160 
questão apenas de redação. Eu proponho “as atas das reuniões preparatórias serão 161 
disponibilizadas em até 30 dias”. E assim. E aí segue o restante da redação. É só isso.  162 
 163 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Tá. Eu queria só fazer um esclarecimento. É que a 164 
e... Só um momentinho. A etapa é de diagnóstico. Evidentemente que esse é um 165 
diagnóstico em construção. Agora, eu proponho, então, botar em votação essa 166 
proposição da Tânia. Eu não me incomodo de que isso fique chamado de pré-167 
diagnóstico. Agora, a etapa é uma etapa de diagnóstico, que está sendo construída ao 168 
longo desse processo. Agora, a gente pode votar todas as observações que a Tânia fez 169 
agora. Se todo mundo aprovar, a gente faz as alterações. Não tem problema nenhum. O 170 
Décio quer a palavra.  171 
 172 
Décio Rigatti – Não. É. Realmente eu não concordo com a inclusão de preparatória e de 173 
pré-diagnóstico. A etapa, de acordo com os documentos todos que constam, que foram 174 
aprovados, que fazem parte do contrato, é etapa de diagnóstico. Não existe etapa de pré-175 
diagnóstico. Então, não é possível que exista inserida uma preparatória para pré-176 
diagnóstico. A etapa é diagnóstico. Tem uma reunião preparatória e depois tem uma 177 
outra conclusiva, é da mesma etapa. Certo? Então, não existe formalmente e legalmente, 178 
do ponto de vista do contrato uma etapa de pré-diagnóstico. Não podemos aceitar que 179 
seja incluída uma etapa inexistente no contrato. 180 
 181 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Não. Só mais uma coisa. É bom colocar que os 182 
debates por serem realizados em cinco reuniões preparatórias, plenárias e audiências 183 
públicas. Eu coloco em votação, então, com essa observação de que a etapa é 184 
diagnóstico... 185 
 186 
(intervenção feita fora do microfone) 187 
 188 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Não, o que... 189 
 190 
(intervenção feita fora do microfone) 191 
 192 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Nós estamos numa outra sessão. O público é novo. 193 
Nós vamos colocar em votação o seguinte.  194 
 195 
(intervenção feita fora do microfone) 196 
 197 
Tânia Batella – Cada reunião tem o seu regimento? Se não, não cabe nós estarmos 198 
consolidando coisas que... 199 
 200 
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Rejane Jung Vianna (Seduma) – A questão é que pré-diagnóstico não foi levanta... 201 
 202 
Tânia Batella – Foi.  203 
 204 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Não foi levantado pré-diagnóstico e não foi no 205 
mínimo cinco reuniões.  206 
 207 
Tânia Batella – Foi. Foi sim. Foi sim. Está gravado e está tudo anotado. Me desculpe, 208 
mas nós não podemos aqui resolver o problema do contrato. Nós estamos para resolver 209 
o problema da cidade. O contrato é decorrência. Nós não vamos discutir a questão do 210 
contrato. Nós queremos discutir os problemas da cidade. O contrato é um problema da 211 
SEDUMA com o contratado. A gente quer resolver o problema da cidade. Isso foi 212 
deliberado na primeira reunião.  213 
 214 
Rafael Rosa – Gostaria só de fazer um esclarecimento também. Na reunião de ontem 215 
foi redigido em audiovisual, em tela, toda a minuta do que seria o regimento interno das 216 
próximas reuniões plenárias, a qual cada uma da sessão poderia adotar essa minuta ou 217 
acatar algumas sugestões que fossem expostas nesse tempo preliminar de 10... Antes... 218 
Logo após a leitura do... Antes da apresentação e logo após a leitura do regimento 219 
interno. Até porque cada sessão tem o seu regimento interno e existe uma minuta que 220 
foi utilizada desde a primeira sessão plenária e que pode ser votada pelos participantes 221 
aqui presentes algumas inclusões ao regimento interno com vistas a melhorar a sessão. 222 
Isso foi deliberado na sessão passada, essa minuta. Já um aperfeiçoamento dessa minuta 223 
desde a primeira plenária para ser votado agora com algumas inclusões ou não a critério 224 
do público da sessão de hoje.  225 
 226 
Orlanides – Boa noite. Eu Orlanides, sou prefeita de quadras do Cruzeiro Novo e sou 227 
do CONSEG também e nós não recebemos comunicação oficial para essa reunião. 228 
Como a Virgínia do Sudoeste nos comunicou, nos convidou para participar da do 229 
Sudoeste fiquei tendo conhecimento da do Cruzeiro. Estou vendo as meninas aqui do 230 
Cruzeiro Velho e perguntei a elas como elas ficaram sabendo. Também de boca. E não 231 
estou vendo... Foi pela... Só a Angélica. Aí eu quero saber como foi feita a convocação. 232 
Pelo que eu vi de público aqui, nós não temos moradores do Cruzeiro, praticamente 233 
quase ninguém. Eu quero saber como foi feita essa convocação, como foi convocado 234 
para essa reunião, ou se não há necessidade de quorum ou se a população, a comunidade 235 
não deve participar. Eu quero saber como funciona.  236 
 237 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Foi convocado... Foi divulgado por meio de jornais, 238 
rádio e cartas.   239 
 240 
Orlanides – (intervenção feita fora do microfone) Correio Braziliense relatando. Não 241 
convidando. Se foi uma de quinta-feira, de quarta-feira, não foi convite. Tenho até o 242 
jornal impresso.  243 
 244 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Sim. Nós temos também jornais impressos aqui. 245 
 246 
Orlanides – Pois é, mas não convocação.  247 
 248 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Saiu em cinco jornais convocando a população. 249 
Anunciando que teria... 250 
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 251 
Orlanides – Com um comentário.  252 
 253 
(intervenção feita fora do microfone) 254 
 255 
Orlanides – Não. Não foi convocado. Então, eles leram a mesma coisa que eu li.  256 
 257 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Foi divulgado por email e foram expedidas... 258 
 259 
(intervenção feita fora do microfone) 260 
 261 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Por gentileza.  262 
 263 
(intervenção feita fora do microfone)  264 
 265 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – E por cartas.  266 
 267 
Tânia Batella – Angélica. Esse problema... Só para retomar o assunto. Eu sabia que 268 
isso ia acontecer. Eu estou... 269 
 270 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Deixa eu... Ô Tânia, por gentileza, deixa eu terminar 271 
de falar.  272 
 273 
Tânia Batella – Pois não.  274 
 275 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Além disso, hoje está acontecendo uma audiência 276 
pública no mesmo horário, que a população do Cruzeiro se deslocou grande parte para 277 
lá. Então, são duas reuniões... 278 
 279 
(intervenção feita fora do microfone) 280 
 281 
Ricardo – Licença. Licença aí um pouco, gente. Boa noite. Eu sou Ricardo. Eu sou 282 
chefe de gabinete aqui da administração do Cruzeiro e eu tive numa reunião com eles 283 
primeiramente e nessa reunião eles falaram para a gente que iam mandar os convites 284 
para a Administração, para a gente distribuir para todas as nossas lideranças, todas as 285 
nossas entidades e associações. Só que depois eles mudaram, porque a gente mandou 286 
uma relação para eles com todas... A empresa contratada. A... 287 
 288 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Não, não. A SEDUMA.  289 
 290 
Ricardo – A SEDUMA. Hã. Não. Eu concordo com você. Eu concordo com você, mas 291 
eu estou dizendo para você o que foi... O que aconteceu, entendeu? Aí, depois, eles 292 
falaram que eles mesmos iriam emitir o convite para cada entidade, ou via fax, ou via, 293 
vamos dizer, malotes, ou mesmo email, porque ele tinha isso tudo da comunidade, das 294 
nossas lideranças. Então, nós ficamos tranquilo, pensando que todo mundo ia ser 295 
comunicado. Ontem. Ontem, eu pedi para uma servidora do gabinete, que se chama 296 
Dorgas, para ligar para todas as nossas entidades e todas as nossas associações e 297 
ninguém sabia. Ontem, ninguém... Ontem, ninguém estava sabendo, mas eu fiz questão 298 
de informar os maiores lideres, no caso, né? Eu mesmo, pessoalmente, fiz questão de 299 
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informar e estou vendo que alguns aqui estão sendo representados por eles. Foi isso que 300 
aconteceu.  301 
 302 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Gente, por favor. Tem que ter uma decisão. Eu 303 
quero... Mas eu não.. Não sou eu que tenho que conduzir, está entendendo?  304 
 305 
Rafael Rosa – Conduzo eu então. Só um momentinho. Uma questão de ordem aqui. 306 
Um momentinho. O regimento interno... Está se discutindo nesse espaço o regimento 307 
interno. Peço, por favor, que se restrinjam às colocações ao regimento interno nesse 308 
espaço que está sendo colocado aqui, mas o que... Quanto à minuta do regimento, ela 309 
está em votação. Existem algumas alterações propostas e eu gostaria que ela fosse 310 
votada para que nós possamos dar início à reunião plenária.  311 
 312 
(intervenção feita fora do microfone) 313 
 314 
Rafael Rosa – É outra sessão, meu Senhor. É outra sessão, com outro regimento 315 
interno. Por lei, precisa se ter um outro regimento interno. A minuta foi redigida ontem. 316 
A minuta foi redigida ontem. As alterações que foram colocadas pela senhora para que 317 
se possa começar a reunião e receber as contribuições da população que está aqui, 318 
certo? Das pessoas que estão presentes e que querem contribuir para o plano de 319 
preservação. Peço, por favor, que... Colocasse em votação a solução... O diagnóstico ou 320 
pré-diagnóstico, certo?  321 
 322 
(intervenção feita fora do microfone) 323 
 324 
Rafael Rosa – Só.  325 
 326 
Maria do Amparo de Sousa – Boa noite. A gente compreende que esses processo são 327 
sempre muito delicados e a gente tem que ter sabedoria de aproveitar as oportunidades 328 
de encontro o máximo possível. Meu marido nem representando entidade nenhuma de 329 
fato recebeu um convite. Eu recebi por uma outra via. Não estou representando 330 
ninguém. Apenas sou moradora da cidade. Então, eu acho que é preferível que 331 
aproveitemos a oportunidade que sejam feitas as sugestões para aprimorar o processo, 332 
mas que usemos esse espaço para o debate porque se não fica vazio. Somos poucos, mas 333 
somos algumas pessoas, que criemos outras oportunidades para isso. Eu vim aqui para 334 
isso e eu gostaria muito de que o espaço, que o tempo fosse dedicado a isso, com 335 
respeito à palavra, à inscrição, com civilidade. Obrigada. 336 
 337 
Rafael Rosa – Colocasse em votação, então, a primeira... O primeiro quesito. 338 
Diagnóstico ou pré-diagnóstico. Quem é favorável a pré-diagnóstico, por favor, levante 339 
a mão. Aprovado diagnóstico no relatório. 340 
 341 
(intervenção feita fora do microfone) 342 
 343 
Rafael Rosa – Contaremos, então, por favor. Pré-diagnóstico levante a mão, então. Um, 344 
dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze pessoas. Segure, por favor. 345 
Segure, por favor, a mão, para que nós possamos conduzir a reunião. Por favor. Levante 346 
a mão para que nós possamos conduzir a reunião, certo? Um, dois, três, quatro, cinco, 347 
seis, oito pessoas a favor de pré-diagnóstico. Notadamente temos mais do que oito 348 
pessoas. Então, aprovado diagnóstico no regimento interno. A segunda... A segunda... A 349 
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segunda... O segundo quesito. No mínimo cinco reuniões ple... Artigo 1°, Inciso II. No 350 
mínimo cinco reuniões preparatórias para a plenária. Quem é a favor, por favor, levante 351 
a mão. No mínimo cinco ou cinco.  352 
 353 
Maria Etelvina – Só um pouquinho. Lê. Vamos ler o...  354 
 355 
Rafael Rosa – Vamos ler. Por favor. A Maria Etelvina, por favor, leia o... 356 
 357 
Maria Etelvina – O texto é “serão realizadas cinco reuniões preparatórias para as 358 
reuniões plenárias de cada uma das etapas de elaboração do PPCUB, observando a 359 
divisão regional e da área de abrangência”. A proposta é, de alteração, “serão realizadas 360 
no mínimo cinco”. Então, esta é... Eu vou marcar aqui. No mínimo. No mínimo cinco.  361 
 362 
Rafael Rosa – Quem é a favor, por favor, levante a mão. Três, sete pessoas. Mantém-se 363 
a redação original.  364 
 365 
(intervenção feita fora do microfone) 366 
 367 
Rafael Rosa – Próximas alterações, por favor. As demais acatadas. Então, colocamos 368 
em votação. As demais alterações acatadas. Então, começamos o regimen... A sessão, a 369 
apresentação. Por favor... 370 
 371 
Tânia Batella – Faz favor. Uma questão de ordem. Eu gostaria que por uma questão de 372 
respeito ás pessoas inclusive que estão querendo se retirar, que levantassem a mão quem 373 
é do Cruzeiro. As pessoas estão se retirando. Não estão sendo respeitadas. Isso não é 374 
reunião com participação popular. A condução, inclusive, dos trabalhos, hoje, está 375 
deixando muito a desejar. Não é assim que se faz. Você me desculpe.  376 
 377 
Rafael Rosa – Por favor, então, peço. Está votado o regimento. Vamos dar início à 378 
sessão. Peço às pessoas que não estão de acordo se retirem então. Começamos... 379 
Existem pessoas que vem aqui... 380 
 381 
Interlocutor não identificado – Olha, eu sou cidadão do Cruzeiro e eu sei que essa 382 
forma de votação do pré-diagnóstico, ela não poderia ser válida porque não tem maioria 383 
aqui da população do Cruzeiro. Os oito que vieram, que ficaram sabendo da existência 384 
dessa assembléia levantaram o braço aqui e não teve como dar maioria porque 385 
realmente não teve divulgação dessa assembléia. Então, eu, realmente, não tenho como 386 
dar validade. Não tem como a gente reconhecer validade numa assembléia onde não tem 387 
divulgação e não tem a maioria da população.  388 
 389 
Rafael Rosa – Isso não é uma assembléia. É uma reunião preparatória. Então, votado. 390 
Por favor. Não tem caráter de assembléia. Tem caráter de reunião preparatória. Então, é 391 
aberta a toda a comunidade de Brasília para que todos possam colocar as suas sugestões. 392 
Então, eu peço, por favor, para que... Um pouco de ordem para que a gente possa 393 
começar a sessão plenária. Desculpem. A reunião preparatória. Certo? Gostaria de 394 
passar a palavra à arquiteta Briane Bicca, que vai abordar alguns aspectos referentes à 395 
preservação de Brasília. 396 
 397 
Briane Bicca – Bem. Boa noite a todos. Esta é a terceira reunião que fazemos. Uma já 398 
foi feita no Plano Piloto. Outra no Sudoeste. Perdão, na octogonal. E esta, então, é a 399 
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terceira reunião. Eu pediria que os presentes... É... Então. Vamos iniciar. Eu... Trazemos 400 
aqui no início dessa reunião alguns pressupostos, alguns pontos que serviram de base 401 
para esse trabalho que será apresentado mais adiante. Hoje, temos aqui a advogada, 402 
Doutora Maria Etelvina, que é a consultora jurídica do grupo. Portanto, toda essa parte 403 
jurídica, dos instrumentos jurídicos, ela fará uma breve explanação hoje. O que me cabe 404 
dizer é que Brasília é um patrimônio de todos. Por quê? Porque é um patrimônio... É um 405 
patrimônio dos brasilienses e dos que aqui habitam. Por isso é protegido por uma 406 
legislação distrital. É patrimônio de todos os brasileiros. Reconhecida como a cidade 407 
sede da administração federal. Por isso protegida também por uma legislação federal e 408 
pelo fato de ser inscrita no patrimônio mundial é reconhecida como patrimônio da 409 
humanidade. Bem. E o que significa isso. Significa que ela é um tesouro mundial. 410 
Portanto, os olhos dos vários países, dos órgãos de cultura, especialmente da UNESCO 411 
estão voltados para o andamento, para o encaminhamento do desenvolvimento de 412 
Brasília e neste sentido o trabalho que está sendo preparado, portanto, o plano de 413 
preservação, ele vem em complementação a toda essa legislação já existente. A 414 
UNESCO, por seu lado, ela tem... Que é um órgão das nações unidas, tem 415 
reiteradamente organizado missões para o conhecimento desse desenvolvimento de 416 
Brasília e tem apresentado as questões de Brasília nas assembléias gerais da UNESCO 417 
que dão a conhecer ao restante dos países, que são mais de 200 países que estão 418 
representados na UNESCO, de como Brasília está se desenvolvendo. A segunda questão 419 
e que me parece importante é que o esforço da construção de Brasília foi um esforço de 420 
toda a nação, foi um esforço de... Eu pediria para fechar a porta, se fosse possível. 421 
Alguém. Por favor, Sandro. A própria construção do país, a construção de Brasília foi 422 
um carro chefe para o desenvolvimento de vários setores econômicos do país e também 423 
para que o próprio país tivesse de si uma visão nova, uma visão de desenvolvimento. 424 
Então, não era pura e unicamente a construção de uma nova capital, mas ela tinha e 425 
adquiriu e foi desenvolvendo cada vez mais um simbolismo que ficou diretamente 426 
agregado à sua imagem e também houve uma série de benefícios para o país. Por 427 
exemplo, o desenvolvimento de grandes empresas de construção, a construção de 428 
estradas e eu estive há três meses atrás no Espírito Santo e soube de algo que eu não 429 
tinha a menor ideia. Eu imagino que os senhores também não. O desenvolvimento de 430 
um setor de exploração de pedra e mármore no Espírito Santo, que hoje ocupa mais de 431 
50 mil pesos, nasceu da construção de Brasília porque como nos projetos de Niemeyer 432 
havia a necessidade de mármores e granitos, se procurou, se buscou nesse país aonde 433 
havia jazidas para exatamente obter, ao invés de trazer do exterior, de importar a altos 434 
custos, se encontrou essas jazidas na terra do Roberto Carlos, em Cachoeira do 435 
Itapemirim, e a partir daí houve um desenvolvimento extraordinário desse setor de 436 
exploração de mármores e pedra. Então, existe aí uma comprovação de toda essa 437 
influência que houve da construção de Brasília, não só no imaginário, mas também na 438 
economia brasileira. Bem. O que quer dizer isso é que essa preservação de Brasília 439 
também diz respeito a todos os brasileiros e não apenas àqueles que, na verdade, hoje, 440 
são os responsáveis, que são os brasilienses. Esses é que votam, escolhem os seus 441 
representantes. Eles é que cuidam das suas edificações, não é? Mas essa questão diz 442 
respeito a todos nós brasileiros. Então, as regras também para a proteção da cidade 443 
dizem respeito a todos os cidadãos brasileiros. A outra questão que eu gostaria de 444 
levantar é que esses 50 anos que serão cumpridos eu acho que daqui há 42 dias, hoje eu 445 
vi até um relógio lá, que tem o período que falta para o 21 de abril, esses 50 anos são 446 
apenas o início de Brasília. Eu... Enquanto eu pensava nessa reunião, eu dizia: mas, 447 
olha, Roma tem dois mil anos e nós vamos a Roma hoje e nos maravilhamos com aquilo 448 
que Roma nos oferece. Paris, com 50 anos ainda era um acampamento militar romano e 449 
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nós já temos essa extraordinária cidade com 50 anos e eu pensei assim: em 2060 450 
Brasília fará 100 anos e em 2960 ela fará mil anos e o que será Brasília. No entanto, 451 
nenhum exercício de futurologia vai nos dizer, vai poder nos dizer como será essa 452 
cidade, mas tudo que nós decidirmos hoje terá reflexo daqui para frente. Então, essa 453 
questão da proteção, do desenvolvimento de Brasília é extremamente importante, 454 
porque será ela que guiará o futuro. Se daqui há 100 anos, a 50 anos Brasília será uma 455 
cidade como qualquer outra, ou se será uma cidade que estiver, estará, terá mantida essa 456 
sua estrutura que a faz patrimônio da humanidade, patrimônio nacional, patrimônio do 457 
Distrito Federal, não é? Portanto, é extremamente importante aquilo que nós aqui 458 
decidimos e essa reunião faz parte desse esforço de ouvir a população para que ela diga 459 
o que me parece de importante para que essa preservação se faça. Então, nós, é verdade, 460 
estamos trabalhando para o futuro de Brasília. Bem. O que nós conseguimos até agora e 461 
eu me incluo, porque eu morei 30 anos e alguns daqui me conhecem. Eu morei 30 anos 462 
em Brasília. Eu me sinto também cidadã brasiliense e me permito usar o nós, não é? 463 
Nesses 50 anos de Brasília se... Na verdade, se montou o grande arcabouço da cidade. 464 
Nós temos muito daqui para frente para completar, para aperfeiçoar Brasília e é nesse 465 
sentido que nós estamos trabalhando nesse plano de preservação. Nós conseguimos algo 466 
inédito. Nós conseguimos fazer com que nesses 50 anos a cidade siga aquilo que era a 467 
sua proposta original na maioria dos seus pontos. Então, eu estive há dois anos atrás em 468 
Chandgard, que é uma cidade, uma capital de uma província que foi desenhada pelo Le 469 
Corvisier e que não conseguiu manter essa estrutura que Brasília conseguiu. Então, há lá 470 
uma discussão muito grande com o que eles vão fazer com o resto de Chandgard, 471 
porque não foi como Brasília, que a estrutura foi toda montada e a cidade seguiu se 472 
desenvolvendo dentro desse mesmo princípio. Então, nós temos que ter uma visão 473 
muito clara daquilo que nós conseguimos, do extraordinário que foi, para um país pobre 474 
como nós somos, conseguir desenhar uma cidade ao longo de 50 anos seguindo aquilo 475 
que ela tinha de espírito, que ela tinha de chave dentro do modernismo internacional e 476 
não só brasileiro. Então, a comunidade internacional, hoje, agora, próximo desses 50 477 
anos, tem escrito. A gente encontra filmes. A gente encontra artigos, a gente encontra 478 
jornalistas que estão interessados em verificar se Brasília mantém as suas qualidades 479 
excepcionais que a fizeram patrimônio. Portanto, nós devemos avaliar Brasília que não 480 
é no curtíssimo prazo. Nós temos que avaliar Brasília daquilo que no longo prazo ela 481 
poderá ser dependendo das decisões que nós tomarmos aqui nesse curto prazo, nesse 482 
próximo tempo, não é? Então, essa é a proposta que eu faço e eu passo a palavra, então, 483 
à advogada Maria Etelvina para que ela prossiga.  484 
 485 
Rafael Rosa – A advogada Maria Etelvina agora vai fazer uma pequena explanação 486 
sobre o arcabouço legal desse plano, de elaboração desse plano, rapidamente, para que 487 
se enquadre dentro do... 488 
 489 
Maria Etelvina – Na realidade, não seria o arcabouço. É a moldura, né? Digamos 490 
assim. A idéia é que não seria esgotar todas as regras que foram sendo aplicadas ao 491 
longo do tempo para que Brasília e toda a área que se insere dentro do conjunto 492 
tombado, digamos, todo o desenvolvimento, todo o desenvolvimento que essa área 493 
sofreu, vivenciou. Enfim, não identificar todas essas regras, mas identificar para vocês 494 
as regras que são, digamos, aqui colocado o nome moldura legal no sentido de que são 495 
os limites que o plano de preservação tem para atuar. Então, na realidade é só a 496 
identificação mesmo do que seriam essas regras. Bom. Nós sabemos que Brasília é 497 
tombada como patrimônio da humanidade, desde 1987, final de 87, dezembro de 87. A 498 
partir então dessa definição e em função da adesão do Brasil às normas da UNESCO e 499 
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aprovação pelo Senado Federal dessa condição, então, as orientações da UNESCO, elas 500 
incidem sobre a preservação do sítio histórico. Então, essas normas, elas deverão ser 501 
observadas, deverão ser contempladas no nosso plano de preservação do conjunto 502 
urbanístico de Brasília. E dentre as orientações da UNESCO é condição para a 503 
declaração para a inclusão de determinado sítio como patrimônio da humanidade o 504 
estabelecimento de um plano de preservação. Então, a partir já... Como a Regiane já 505 
tinha mencionado, né? A partir já das orientações da UNESCO, nós temos o dever. Esse 506 
dever inclusive desde 1987. Nós temos o dever de elaborar um plano de preservação do 507 
conjunto. Antes mesmo de Brasília ser definida como patrimônio da humanidade, ela 508 
foi tombada como patrimônio distrital, em 1987, pelo Decreto 10 mil... Eu não botei ali. 509 
Dez mil oitocentos e vinte. Não, eu estava procurando ali. Na ordem, no tempo, 10.829. 510 
A existência desse decreto, a definição deste tombamento distrital foi essencial para a 511 
definição de Brasília como patrimônio da humanidade. Então, este também é um 512 
decreto, é um norma que nós entendemos como integrante dessa moldura, dessa 513 
definição de limites. Moldura no sentido de um quadro, uma metáfora que estamos... É 514 
um quadro. É a moldura estabelecendo então os limites de atuação desse plano. Apesar 515 
de nós termos esse decreto. Esse decreto, ele incide basicamente sobre o Plano Piloto. 516 
Então, esse decreto, ele não exaure, ele não preenche todos os requisitos, todas as 517 
condições que foram estabelecidas pela UNESCO. A partir também deste decreto, 518 
então, nós tivemos o tombamento federal, né? Posterior. E em 1982, então, foi editada a 519 
portaria n° 314 do IPHAN, que estabelece as regras para a preservação específica do 520 
sítio histórico de Brasília. Muitas delas recuperam os termos do decreto distrital, do 521 
decreto 10.829, de forma que se pode entender, tratar-se o conteúdo de uma norma 522 
federal. Então, mais um motivo para se entender que esse decreto, apesar de ser um 523 
decreto distrital e que teoricamente uma lei poderia modificar um decreto distrital, ele 524 
ganha força de norma federal a partir do momento em que ele foi absorvido pela 525 
Portaria n° 314 do IPHAN, que é uma portaria federal. Então, no segundo item ali eu só 526 
identifiquei as normas federais que estabelecem limitadores então para a elaboração do 527 
nosso plano de preservação do conjunto histórico de Brasília. Uma referência que nós 528 
parece bastante importante, apesar de que, digamos, ser uma lei que constitucionalmente 529 
hoje dentro da definição das competências, né? Poderia ser questionada com relação a... 530 
 531 
(intervenção feita fora do microfone) 532 
 533 
Maria Etelvina – Bom. Não sei.    534 
 535 
Rafael Rosa – Foi colocado aqui. O... Como eu estou conduzindo a reunião, foi 536 
colocado... Só uma questão de informação, um momentinho. Foi colocado quando a 537 
população vai ter a oportunidade de fazer suas manifestações. Conforme o regimento 538 
interno, assim que terminarem as apresentações vão ser abertos espaços para as suas 539 
colocações, ou podem ser feitas por escrito, desde que as colocações orais sejam, 540 
digamos assim, inscritos durante a apresentação com a pessoa que está ao fundo. Então, 541 
por favor, quem quiser fazer as suas manifestações e contribuições se inscreva para ao 542 
final da apresentação, três a três serem feitas as colocações e consideradas. Não, antes 543 
não. Antes não. Porque segundo o regimento interno.  544 
 545 
(intervenção feita fora do microfone) 546 
 547 
Rafael Rosa – Por favor. 548 
 549 
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Maria Etelvina – Bom. Eu vou concluir aqui. Não pretendo me alongar e aí... É só para 550 
encerrar essa etapa. Bom. Eu considerei importante a referência. A primeira Lei 551 
Orgânica de Brasília é uma lei federal, a lei 3.751, em função do seu Artigo 38, que 552 
estabeleceu a necessidade de lei federal alterar... Eventual alteração no Plano Piloto. 553 
Então, deveria ser objeto de lei federal e como eu disse, a partir do momento da 554 
alteração constitucional, é claro que lei distrital tem competência para as alterações 555 
observados os termos da Portaria Federal. Então, nós temos a Portaria 314 de 82, que 556 
como eu já mencionei, ela reitera basicamente os termos do Decreto Distrital e nós 557 
temos uma portaria que é muito importante, que é a portaria n° 299, de 2002, que 558 
estabelece as normas para a elaboração dos planos de preservação dos sítios históricos 559 
urbanos em todo o país. Então, é uma norma geral que também incide sobre a 560 
elaboração do plano de preservação de Brasília. E nós temos como normas distritais a 561 
lei orgânica, na qual a previsão do PPCUB, por lei complementar, ou seja, é um 562 
instrumento... A Lei Orgânica já definiu qual o tipo de norma que vai regrar o plano de 563 
preservação e a lei orgânica também definiu que o plano de preservação de sítio histo... 564 
Do conjunto histórico urbanístico de Brasília, ele tem o caráter de Plano Diretor Local, 565 
ou seja, para o conjunto histórico não haverá um plano diretor local como nas outras 566 
regiões. Plano de desenvolvimento local, desculpem. Eu errei ali. Peço desculpas. Bom. 567 
E mais uma vez, então, reiterando a existência do Decreto 10.829. Consideramos 568 
importante aqui, porque muitas das pessoas que estão aqui presentes não conhecem, não 569 
tem os elementos constantes do termo de referência para a elaboração do PPCUB, a 570 
apresentação dos princípios que foram identificados para a elaboração deste plano e 571 
esses princípios, nós consideramos que eles sintetizam os critérios e as orientações que 572 
vieram da UNESCO e que vem também do IPHAN. Então, são seis princípios. O 573 
reconhecimento do sítio urbano em função da singularidade da concepção. Eu não vou 574 
ler porque já está na tela e o objetivo de nós termos as projeções é exatamente não 575 
precisar ler, mas, enfim, enfatizo aqui a afirmação da singularidade da concepção 576 
urbanística de Brasília e a condição de conjunto tombado. No segundo princípio o 577 
controle da evolução do conjunto urbanístico de Brasília, identificando ali em função 578 
das características fundamentais do Plano Piloto. O terceiro princípio, ele menciona a 579 
questão da sustentabilidade ambiental, da preservação do conjunto urbanístico de 580 
Brasília, ambiental, social, político e econômico, enfim, né? Digamos, o conteúdo atual 581 
de sustentabilidade, né? O quarto princípio, então, identifica a questão da acessibilidade. 582 
Também está contemplado, né? O quinto princípio identifica a necessidade da 583 
articulação das esferas, das três... Das esferas de governo na gestão, justamente por ser 584 
um conjunto que é protegido tanto em nível internacional, como nacional e como 585 
distrital. E o sexto princípio, a garantia da participação da população no processo de 586 
elaboração. Então, na realidade, entendemos que essa é a moldura, pode se... Poderia se 587 
dar outro nome, mas uma moldura, os limites do que seria esse nosso plano de 588 
preservação. Essas leis nos condicionam. Essas normas nos condicionam e era isso que 589 
eu tinha para apresentar aqui para vocês.  590 
 591 
Rafael Rosa – Bom. Obrigado Maria Etelvina. Gostaria de passar a palavra ao arquiteto 592 
Décio Rigatti, doutor, professor e supervisor técnico do trabalho, para que relate ou 593 
apresente as etapas do processo de trabalho.  594 
 595 
Décio Rigatti – Bom. A ideia aqui de uma maneira muito rápida, não vamos cansar 596 
ninguém. É só para que a gente possa também dar uma ideia para vocês do plano geral 597 
de trabalho, programa de participação popular, que foram partes integrantes, então, do 598 
conteúdo conforme a Regiane comentou, de etapas já vencidas pelo trabalho. Então, o 599 
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objetivo fundamental do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília é a 600 
definição, então, de parâmetros de uso do solo e ocupação, os instrumentos urbanísticos 601 
edilícios e de gestão, e também a formulação de um sistema de acompanhamento, 602 
controle e avaliação do plano a ser elaborado. Então, ele não só se dedica a definir 603 
diretrizes, mas ele também se preocupa em definir o conjunto dos instrumentos que vão 604 
garantir ou viabilizar a aplicação desses parâmetros e também um sistema de 605 
acompanhamento de gestão, que é fundamental para qualquer processo de planejamento 606 
urbano. Quando o Plano Diretor de Ordenamento Territorial foi aprovado, a área 607 
tombada, ela ficou aguardando, ela foi remetida para um plano de desenvolvimento 608 
local, um PDL, que deveria ser elaborado posteriormente. É exatamente esse plano de 609 
desenvolvimento local que a gente está fazendo cer... A gente está suprindo, então, uma 610 
lacuna deixada pelo PDOT, que pretendia, então, dar um tratamento diferenciado para o 611 
conjunto tombado. A área de abrangência do plano de preservação é essa que está 612 
presente aqui. São quatro regiões administrativas, que é o Plano Piloto, Cruzeiro, 613 
Candangolândia, Sudoeste e Octogonal, mas... E também alem da área relativa ao Plano 614 
Piloto, compreende também o Parque Nacional. Bom. Algumas também referências 615 
fundamentais para os estudos que a gente faz, também de maneira bastante sucinta, né? 616 
São as cartas patrimoniais do ICOMOS e que são as cartas que são deliberadas a nível 617 
internacional por organismo de preservação, as orientações do IPHAN e também como 618 
documentos de referência e elaboração desse plano, a gente trabalha com diversos 619 
trabalhos já pré-existentes, como o relatório do Plano Piloto do Lúcio Costa, o Brasília 620 
57-85 também do Lúcio Costa, Brasília Revisitada e a portaria do IPHAN, que é a 621 
Portaria 314, que trata do tombamento de Brasília. Do ponto de vista do plano de 622 
trabalho, ele começou em agosto de 2009 e ele compreende quatro etapas. A primeira, 623 
que é a caracterização do sítio, que é fundamentalmente a identificação de quais dos 624 
atributos principais do sítio histórico, a etapa do diagnóstico, que está marcada aqui 625 
porque é a etapa em andamento agora, que é para que a gente faça, então, a partir do 626 
reconhecimento de todas as características, os problemas, das deficiências e também das 627 
potencialidades do plan... Da área tombada, para que possa depois ser, então, tratada a 628 
nível de prognóstico, portanto, como proposições... (defeito no vídeo)... nário então 629 
futuro para o sítio histórico tombado. E finalmente o quarto ponto, que é a elaboração 630 
do projeto de lei propriamente dita, que, como a Doutora Etelvina comentou, se trata de 631 
lei complementar. Bom. Isso também vai ser rapidamente... O que a gente está fazendo 632 
nessa etapa de diagnóstico? São 84 setores diferentes que compreendem a área tombada. 633 
Des... Esses 84 setores foram visitados. Foi feita uma série de levantamentos, 634 
levantamentos fotográficos também e a recuperação também para cada um dos setores 635 
daquilo que é previsto naqueles documentos de referência que foram citados 636 
anteriormente. Então, aqui é um exemplo de uma ficha de um dos setores, com, então, a 637 
concepção urbanística original do Plano Piloto, aquilo que foi proposta a partir do 638 
Brasília 57-85 e Brasília Revisitada, como foi implantada aquela concepção, se foi 639 
implantada de acordo com a própria concepção ou se houve alguma alteração na 640 
implantação. Depois, quais são os projetos que estão sendo propostos para aquele setor, 641 
quais são os instrumentos jurídicos que regulam a ocupação daquele setor e o 642 
diagnóstico, que a leitura que a equipe faz daquele setor a partir da identificação de 643 
algumas coisas que vocês vão ter oportunidade de ver especificamente para o caso do 644 
Cruzeiro. E, finalmente, o último item da ficha, que é aquele que vai ser preenchido 645 
posteriormente às sessões plenárias, que é aquele conteúdo que resulta dessas reuniões 646 
e, portanto, que a gente tenha condições de registrar em cada um dos setores também 647 
quais são as demandas dessa população. Em relação ao programa de participação da 648 
população, os objetivos tanto esclarecimento, também como qualificação, inserção, a 649 
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questão da conscientização acerca do problema da preservação e também trazer para 650 
todos os participantes também a possibilidade de participar e acompanhar de maneira 651 
direta e indireta através de vários caminhos que a gente está... Já propôs e alguns deles 652 
já em andamento, para que essa participação seja efetiva. Então, são, então, as formas, 653 
então, de envolvimento da população é a partir das consultas, das reuniões plenárias 654 
organizadas por regiões administrativas, os seminários técnicos que visam tratar 655 
assuntos específicos com especialistas em cada setor, as audiências públicas também 656 
onde a gente faz, então, para cada etapa de diagnóstico e prognóstico uma audiência 657 
pública para consolidar, digamos, todas as discussões que foram realizadas e finalmente, 658 
então, as reuniões temáticas e preparatórias que também estão sendo previstas. As 659 
reuniões do diagnóstico a gente está fazendo em andamento. Quer dizer, o conteúdo 660 
preliminar que a gente colocou à disposição foi um primeiro, um informativo, que é 661 
esse livretinho que vocês receberam aqui, que coloca algumas questões essenciais do 662 
ponto de vista de uma primeira abordagem da questão da preservação do sítio histórico 663 
de Brasília. Nas reuniões de prognóstico, como eu comentei, vai ser feito tra... vai ser 664 
trabalhado, então, quais sãos as alternativas de solução dos problemas que são 665 
apontados na etapa do diagnóstico e o seminário técnico, que não são essas reuniões 666 
especializadas, e finalmente as apresentações de propostas que depois vão, então, 667 
redundar na elaboração do projeto de lei. As audiências públicas, então, são previstas 668 
três, sobre três temas. Uma para tratar do diagnóstico. Então, vai ser a conclusão do 669 
diagnóstico. Uma segunda audiência pública, que vai tratar da conclusão da etapa de 670 
prognóstico e a outra audiência pública, que, então, vai discutir o projeto de lei 671 
complementar que vai ser apresentado. Bom, o público alvo, obviamente, a ideia é que a 672 
participação seja a mais abrangente possível e também... Como também a gente 673 
pretende discutir não só aspectos locais, mas questões gerais também. É nesse sentido 674 
que a gente está também tentando discutir com universidades, entidades de pesquisa, 675 
enfim, todos que tem de alguma maneira envolvimento com o trabalho. As reuniões do 676 
diagnóstico, então, elas foram prevista de 10 a 13 de março. Então, concluindo essa 677 
primeira rodada de preparatórias amanhã. O seminário técnico vai ser realizado durante 678 
o mês de maio e as audiências públicas estão previstas para essas datas aqui. Em abril, 679 
ainda com uma data a ser definida para o diagnóstico. Em julho, para a etapa do 680 
prognóstico e em setembro para a etapa, então, de apresentação do projeto de lei. Essa, 681 
então, à direita tem a equipe técnica e à esquerda a gente tem a equipe da SEDUMA e 682 
também a gente queria ressaltar que todo o trabalho existe uma comissão especial de 683 
acompanhamento, que é formada por mais de vinte pessoas de diversos setores, que 684 
fazem, então, para cada etapa apresentada, faz uma avaliação do seu conteúdo e quando 685 
necessário pede complementações. É isso rapidamente.  686 
 687 
Rafael Rosa – Muito obrigado, arquiteto Décio Rigatti. Eu gostaria de passar a palavra 688 
à arquiteta Caroline Kunh, que vai fazer uma pequena apresentação da etapa paralela ao 689 
diagnóstico, que é a sistematização das informações, para se entender o que está sendo 690 
feito até esse momento.  691 
 692 
Caroline Kunh – Boa noite. Eu vou tentar ser bem sucinta. Apenas com o objetivo de 693 
mostrar um trabalho paralelo, mas bastante intenso e que tem uma duração longa, que é 694 
um trabalho que vai auxiliar principalmente no reconhecimento dos instrumentos 695 
urbanísticos que são bastante variados, que são as normas de uso e gabarito, todos os 696 
projetos aprovados. Então, tudo isso está passando por um processo de sistematização 697 
dentro de um sistema de informações urbanísticas, que eu vou mostrar o que a gente fez 698 
para o... Aqui para a Região Administrativa Cruzeiro, para vocês. Basicamente a gente 699 



15 
 

trabalha com a unidade de lote. Então, a gente busca todas as informações do que tem 700 
de projetos aprovados, registrados em cartório para cada um dos lotes, que são... A 701 
gente contabilizou o que tem mais ou menos nas... Em todas essas regiões de trabalho, a 702 
regional Brasília, Cruzeiro, Octogonal, Sudoeste, Candangolância, cerca de 20.200 703 
lotes. Então, para cada um desses 20.200 lotes que nós estaríamos trabalhando, a gente 704 
vai ter uma série de informações. Então, o uso previsto para esses lotes, a taxa máxima 705 
de ocupação, coeficientes de aproveitamento, número de pavimentos, alturas máximas, 706 
taxas de permeabilidade, uso de subsolo, condição de vagas de estacionamento e 707 
diversos outros parâmetros urbanísticos. Esse trabalho, ele tem, então, a intenção de 708 
promover a sistematização desses instrumentos, a criação de um banco de dados 709 
georeferenciado, atendendo as necessidades internas da SEDUMA, mas também ser 710 
uma fonte de informação para outros órgãos do Governo do Distrito Federal, 711 
instituições de caráter público ou privado, bem como do público em geral. Então, 712 
basicamente, para quem não conhece um sistema de informação geográfica. É onde vão 713 
estar todos esses bancos agregados. A gente consegue, por exemplo, acessar de maneira 714 
bastante fácil... A gente tem aqui na tela a região aqui do Cruzeiro. Já tem aqui uma pré-715 
visualização, em que a gente... Eu vou aproximar a imagem. Então, por exemplo, aqui 716 
para onde a gente se encontra nessa região. Todas as áreas, por exemplo, que estão em 717 
azuis são áreas de uso residencial, as áreas que estão em laranja são áreas de uso 718 
comercial e as em vermelho são áreas de uso institucional, mas quando a gente clica 719 
sobre cada lote, ele nos retorna a um banco de dados, que é esse banco de dados que eu 720 
citei, para vocês, que traz todos os dados urbanísticos. Então, isso serve para uma 721 
avaliação da situação que tem, por exemplo, disponibilidade de lotes, projetos que ainda 722 
não aconteceram, áreas disponíveis em todas as regiões, em todos os setores. É um 723 
trabalho importante de apoio à questão de planejamento. Então, eu peguei aqui 724 
aleatoriamente um lote, que ele tem, por exemplo... Informa que ele é uso residencial, 725 
que é habitação, unifamiliar geminada, taxa de ocupação, coloca ali número de 726 
pavimentos, como três pavimentos mais subsolo, cita as legislações, as normas que 727 
aprovaram essa situação de projeto naquele lote. Isso, junto, por exemplo, com um 728 
banco de dados que já tem da própria SEDUMA. Por exemplo, aqueles lotes em 729 
vermelho, esse desenho com linhas em vermelho que está aparecendo aqui, a gente 730 
consegue ver o que tinha sido projetado e a situação real e a gente tem isso para todos 731 
esses 20.200 lotes. Então, é um bom meio de verificação das situações da ocupação do 732 
solo e até de modificações de uso previsto. Enfim. É um bom instrumento de 733 
planejamento. Só para citar, é um trabalho que está acontecendo durante todo o plano de 734 
preservação também. A gente tem vários meses, que ele já está acontecendo desde o 735 
início. Foi uma tarefa grande, longa, mas que ela já está, agora, nos seus ajustes finais. 736 
Eu agradeço e passo a palavra agora ao professor Décio, que ele vai continuar com a 737 
apresentação do Cruzeiro.  738 
 739 
Rafael Rosa – A arquiteta Regiane Ung gostaria de fazer uma colocação.  740 
 741 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Eu gostaria só de dizer. Eu vejo que está... Está 742 
assim, às vezes, parece um pouco maçante, mas esse é um trabalho muito técnico e é 743 
importante que as pessoas conheçam esse trabalho, que isso dá uma forma de ter 744 
conhecimento de toda a legislação que rege, a gente ter a possibilidade de conhecer isso 745 
é importante.  746 
 747 
Rafael Rosa – Passamos a palavra agora para o arquiteto Décio Rigatti. Fazer uma 748 
apresentação sobre a RA Cruzeiro.   749 
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 750 
Décio Rigatti – Bom. A... As questões dos pressupostos de preservação a Doutora 751 
Briane comentou com vocês. Eu vou passar. Também foi comentado, então, o trabalho 752 
que está sendo feito do ponto de vista geral do conjunto tombado, porque, obviamente, a 753 
gente fez um trabalho extremamente detalhado dos 84 setores que compõe a área 754 
tombada, porque é necessário que a gente conheça o que acontece em cada um desses 755 
setores, porque normalmente eles são submetidos também a regramentos distintos, mas 756 
é fundamental também para que a gente tenha também uma visão de conjunto. Essas 757 
questões todas já foram feitas e comentadas e eu vou me deter, então, num primeiro 758 
momento uma breve (incompreensível) a respeito da concepção urbanística de Brasília 759 
como um todo, até para que a gente possa entender qual é o papel de cada um dos 760 
setores, qual é o papel de cada uma das regiões administrativas nesse conjunto maior. O 761 
plano urbanístico de Brasília, ele resultou numa concepção que a grosso modo identifica 762 
quatro escalas. A primeira delas, que é a escala monumental e ela representa aqueles 763 
espaços que são marcados como simbólicos e representativos de uma capital nacional. E 764 
no caso de Brasília é representado pelo eixo monumental. A escala residencial, ela vai 765 
enfatizar, então, qual é a solução que foi dada dentro da concepção, que no Plano Piloto 766 
tal como foi desenhado por Lúcio Costa, ele foi dado a partir da solução feita para a 767 
superquadra e unidade vizinhança. A escala gregária também, ela é uma escala que 768 
permeia todo o conjunto urbano, mas fundamen... Ela também é enfatizada a partir da, 769 
da... Desculpa. A bucólica, ela permeia todo o plano, mas ela tem uma ênfase grande no 770 
cinturão verde do entorno do plano e nas áreas ao longo do Lago Paranoá. E a terceira, 771 
que eu pulei, que é a escala gregária, que é aquela ideia de que na escala gregária tu tem 772 
aquelas condições de estabelecer as relações cotidianas das pessoas a partir de uma idéia 773 
de centro urbano. Essas seriam, então, as quatro escalas. O verde, então, a bucólica. O 774 
amarelo a residencial. O vermelho que é exatamente no cruzamento do eixo 775 
monumental com o eixo rodoviário, onde seria estabelecida a escala gregária e o eixo 776 
monumental, em roxo, onde, então, esse seria exatamente a marcação da 777 
monumentalidade da cidade como representação de uma cidade capital. Aqui são alguns 778 
esboços feitos pelo Lúcio Costa na elaboração da sua ideia e a gente vê que 779 
fundamentalmente a concepção, ela pode ser escrita, então, como cruzamento de dois 780 
eixos, que se cruzam entre si. Um deles, que é o eixo monumental e o outro o eixo 781 
rodoviário residencial e esses dois eixos, eles vão estrutura todo o conjunto urbano. O 782 
eixo monumental, então, conforme eu tinha dito, ele foi pensado para que a partir da 783 
implantação, então, de todos os órgãos peculiares a uma cidade capital pudessem a 784 
partir de uma representação também arquitetônica, manifestar essa condição a partir de 785 
uma peculiaridade e de um caráter bastante próprio. Esse eixo monumental, então, ele é 786 
ultimado pela Praça dos Três Poderes, que cumpre, então, a finalidade de abrigar os três 787 
poderes da nação, o legislativo, o executivo e o judiciário. Em relação à solução dada 788 
para residência, também o Lúcio Costa propôs uma solução bastante inovadora e 789 
também uma das áreas, talvez uma das soluções mais tra... Claro que o Eixo 790 
Monumental também é reconhecido até mundialmente como Brasília, mas a solução 791 
dada para a superquadra unidade de vizinhança como a solução para habitação também 792 
é reconhecida como uma inovação extremamente grande para a solução do problema da 793 
habitação. O... Embora na implantação dos blocos fossem admitidos uma série de 794 
alternativas de tamanho dos blocos, dois princípios deveriam ser seguidos sempre. O 795 
primeiro deles seria o gabarito máximo, uniforme, e pela sugestão do Lúcio Costa 796 
deveria ser com no máximo seis pavimentos sobre pilotis. E a segunda também... O 797 
segundo princípio também fundamental é a separação do tráfego de veículos de 798 
pedestre, tendo em vista a segurança no acesso às atividades locais. Então, a resolução 799 
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dada no problema das superquadras, com acesso único para veículo e uma ampla área 800 
onde os pedestres pudessem com segurança transitar, ela foi implantada. A uni... Já a 801 
unidade de vizinhança, ela vai compreender, então, o... Então, a superquadra, ela vai ser 802 
uma solução que vai ser repetida e a partir de um processo de repetição, ela vai 803 
organizar aquilo que é chamado de unidade de vizinhança. Então, que compreende o 804 
grupamento de quatro superquadras, com o anel de vegetação externo, mostrado aqui 805 
em amarelo, no detalhe. No interior, então, da unidade de vizinhança, aqui marcado em 806 
vermelho, seriam implantados os equipamentos comunitários e entre unidades de 807 
vizinhanças distintas, então, são implantadas as áreas comerciais locais. Ao longo de 808 
vias que vão ser responsáveis exatamente para fazer as ligações transversais ao eixo 809 
rodoviário residencial. Os espaços livres propostos com uma escala bucólica, elas 810 
permeiam, então, todo o Plano Piloto e ela tem essa função não só de delimitar uma 811 
certa área de contenção ao crescimento. Ela funciona como uma área de amortecimento 812 
também desse crescimento, mas também ela cumpre um papel importante, que é porque 813 
esse conjunto de espaços livres permitem que a gente reconheça o desenho da 814 
concepção inicial, a identidade do plano piloto no seu local de implantação. Outra coisa 815 
que é importante do ponto de vista geral da construção de Brasília é que a construção da 816 
cidade também foi também... Teve como resultado a produção de valores. A gente 817 
enumerou uma série deles que nos pareceram talvez os mais evidentes. Como a 818 
superquadra, o conjunto urbanístico do eixo monumental, a arquitetura de Brasília, que 819 
também é bastante reconhecida, o sentido de unidade e ordenação que é dado ao 820 
conjunto urbano, o tratamento que é dado aos espaços abertos, o Lago Paranoá, a visão 821 
do horizonte e do céu, que também desde o início da formação de Brasília é um dos 822 
elementos marcantes da paisagem. Brasília como o local de encontro de culturas do 823 
Brasil. Aquilo que a Briane colocava, quer dizer, o esforço e a participação de todo o 824 
Brasil na construção da sua nova capital e também os acampamentos e as ocupações 825 
populares. Bom. Agora, então, vamos entrar para a apresentação específica do Cruzeiro 826 
e começamos, então, com a localização. Nós temos, então, o Cruzeiro, que se localiza 827 
exatamente... Ela ocupa uma área de excelente acessibilidade no Distrito Federal, né? 828 
Ela tem como limite norte a extremidade oeste do eixo monumental. Então, ela faz 829 
divisa com o eixo monumental, também com a via EPIA, o setor de habitações coletivas 830 
octogonais e as habitações econômicas mais aqui a leste e são também identificados em 831 
função de diversos... de dois projetos de construção da área do Cruzeiro, o que se 832 
denomina de Cruzeiro Velho, mais próximo do eixo monumental, e o Cruzeiro novo, 833 
mais ao sul. Bom. A história do Cruzeiro, ela tem uma história extremamente 834 
interessante porque ela é muito mais antiga do que a cidade. As primeiras iniciativas e 835 
isso aí também ao passar da história que tiveram para... que foram definidas a partir de 836 
uma série de missões cientificas, que foram organizadas para a demarcação daquilo que 837 
deveria ser o sítio onde a nova capital do Brasil deveria ser implantada, uma delas, que 838 
talvez tenha sido do ponto de vista cientifico uma das mais importantes, ela acampou na 839 
área do cruzeiro. Então, ela foi ocupada, na verdade, a área do Cruzeiro ainda antes da 840 
construção de Brasília, no final do século XIX, né? Então, muito antes da construção. O 841 
início da ocupação do atual Cruzeiro também tem uma história muito rica, porque ela 842 
também se deu antes da cidade ser construída, nas terras que formavam a Fazenda 843 
Bananal, que foi definida então uma área para abrigar funcionários públicos federais 844 
que chegavam do Rio de Janeiro para trabalhar na nova capital. Isso remonta, então, a 845 
1955. As primeiras construções, então, que foram propostas pelo Lúcio Costa, a partir 846 
de então da construção de casas geminadas, começaram a ser construídas em 58 e para 847 
abrigar, então, esses funcionários que começavam a ser transferidos da antiga capital, 848 
que era o Rio de Janeiro, para a nova capital, Brasília. Certo? E ficou, então, ele mesmo 849 
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deu o nome para setor de residências econômicas sul, que seria, então, o Cruzeiro 850 
Velho. Na década de 70 foi inaugurado, então, um outro conjunto que faz parte do 851 
Cruzeiro que é esse, então, ao contrário do Cruzeiro Velho, que é composto por 852 
habitações unifamiliares, é composto, então, por edifícios de habitações coletivas, então, 853 
que forma o que é chamado do Cruzeiro Novo. Em relação à concepção urbanística 854 
específica do Cruzeiro. Então, são duas concepções bastante distintas. Aqui eu retive 855 
essa co... Da Beatriz Gonzaga, como ela caracteriza a concepção urbanística do 856 
Cruzeiro Velho. Então, ela, ela... Isso é bastante visível, tanto na apreensão que a gente 857 
tem quando a gente circula aqui como também nas plantas. Então, é um extenso setor 858 
residencial, que forma um anel ao redor de uma área onde se implantam as atividades e 859 
equipamentos coletivos, comércio e etc., que se localizam, então, nessa área interna, 860 
onde a gente está também hoje e também uma coisa interessante de marcar é o anel de 861 
área livre, que ainda hoje permanece em relação ao eixo monumental, à via EPIA e 862 
também a esse limite leste aqui. Aqui é uma planta do Cruzeiro Velho com a 863 
identificação, então, daquilo que foi criado até 66 e depois aquela pequena ampliação 864 
que foi feita na borda, com esses lotes em vermelho daqueles que foram criados em 865 
1977. Já o Cruzeiro Novo, ele é baseado, então, em edifícios de apartamento com blocos 866 
isolados. Os blocos são todos dispostos paralelamente entre si. Quer dizer, é uma 867 
reversão completa da ideia da superquadra, que o Lúcio Costa sempre pedia que os 868 
blocos fossem implantados ortogonalmente entre si. No Cruzeiro Novo, eles são todos 869 
paralelos entre si. O sistema viário, existem algumas poucas vias de atravessamento, 870 
que elas formam um zigue zague entre os edifícios. As outras vias que são representadas 871 
aqui em azul, que ficou até bastante claro na apresentação da Caroline, elas são quase 872 
sempre interrompidas por pequenos espaços públicos ou por equipamentos. Então, isso 873 
produz uma certa descontinuidade do ponto de vista transversal e engana um pouco a 874 
aparente regularidade geométrica que a gente identifica em plano. Bom. Existe um 875 
estudo de 2009 da SEDUMA, em relação especificamente ao Cruzeiro Velho, que tem 876 
como objetivo buscar soluções para cercamento das áreas públicas efetuado ao longo 877 
dos anos pelos proprietários das unidades habitacionais do setor de residências 878 
econômicas. E nesse, então, estudo, são propostos limites e condições para que isso seja 879 
feito. Bom, uma questão importante que também vai repercutir bastante em todas as 880 
decisões que a gente tomar em relação à área do Cruzeiro, porque ela tem um 881 
significado muito grande do ponto de vista do processo de construção de Brasília e eu 882 
considero pelo menos por três razões. Primeiro, pela questão histórica de ter sido o sítio 883 
utilizado pela missão Cruz, que foi uma das mais importantes para a escolha da nova 884 
capital. A outra... O outro aspecto importante da sua importância, foi pauta do 885 
desenvolvimento, então, de proposições para a habitação popular, que também 886 
viabilizou dentro da área do plano piloto que a partir de uma variedade de tipos de 887 
edificações pudessem ser feitas também inserção de uma diversidade também de classes 888 
sociais. O... E também uma razão histórica dessa importância, que é também o primeiro 889 
assentamento de moradia dos funcionários transferidos da antiga capital. Uma outra 890 
questão também que é importante para a gente entender a importância do Cruzeiro, o 891 
Cruzeiro Velho, então, ele é contiguo ao eixo monumental, e também o Cruzeiro Novo 892 
pela sua posição, eles possuem valores importantes tanto próprios, quer dizer, o 893 
carnaval do Cruzeiro, que é uma coisa extremamente conhecida, o fato do acampamento 894 
pioneiro, quanto em relação à visibilidade do conjunto urbanístico de Brasília e, 895 
portanto, a manutenção de volumetria e dos espaços públicos, elas são essenciais para a 896 
valorização do conjunto. Em relação à dinâmica populacional, o que a gente percebe é 897 
que depois de um período quando a área estava em processo de ocupação e apresentava 898 
taxas de ocupação bastante grandes, já aponta para uma situação de uma maior 899 
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estabilização. O que dá para entender que é um processo que é... Está vivendo um 900 
processo de uma urbanização quase em fase de conclusão e isso é interessante porque 901 
faz com que também a gente repense a questão das prioridades do ponto de vista dos 902 
investimento, tanto público como privados, que podem ser investidos na melhoria dos 903 
assentamentos, na melhoria qualitativa dos assentamentos ao invés de suas expansões. 904 
Um breve resumo da característica populacional do Cruzeiro é que ela tem, em geral, 905 
um vínculo bastante antigo com a cidade, quer dizer, a proporção de pessoas que vivem 906 
aqui é bastante expressiva. É uma população com uma distribuição de faixa etária ainda 907 
caracterizada por faixas mais jovens. Ao contrário do que, por exemplo, a gente 908 
encontra em outras regiões administrativas do Plano Piloto, já que mais do que 60% da 909 
população tem idade até 34 anos. Bom. Em relação ao diagnóstico, eu vou... As 910 
observações que foram feitas, elas foram separadas pelos dois setores, o setor de 911 
residência econômica sul, que é o Cruzeiro Velho e econômica sul, que é o Cruzeiro 912 
Novo. O Cruzeiro Velho, então, em relação aos tipos edilícios originalmente, então, 913 
tinham sido propostas casas geminadas de um pavimento, com recuo frontal e de fundos 914 
e sem recuo lateral e, hoje, então, ela apresenta casas com até três pavimentos. Há uma 915 
ocupação de recuo frontal e de fundos e tem algumas casas de fundo também avançando 916 
sobre o passeio. A relação, portanto, ela passa a ser uma relação a direta com o espaço 917 
público e tem também a presença de grades. Os espaços públicos do Cruzeiro Velho 918 
apresentam também vias locais nas duas fazes do lote, tanto na frente como nos fundos, 919 
a presença de vias de pedestres nas laterais dos conjuntos, passeio também de frente de 920 
lote normalmente estreitos. O passeio no fundo de lote normalmente descontínuo 921 
também. Não consegue formar uma continuidade e também alguns casos de utilização 922 
das área de rua como área de trabalho, principalmente no caso de oficinas mecânicas. E 923 
também, como eu já tinha comentado, um grande recuo em relação ao eixo monumental 924 
e a EPIA. No... O padrão das edificações que a gente vê também é bastante 925 
diversificado, mas o que a gente percebe, a maioria das edificações sofreram alterações 926 
ao longo do tempo. Os usos presentes no Cruzeiro Velho, então, são residências 927 
familiares ou comércio local, os equipamentos institucionais, que vão ocupar aquela 928 
área mais central, como igrejas, escolas e creches, centros comunitários, praças e 929 
estacionamento. Em relação ao Cruzeiro Velho, também a arborização, o que a gente 930 
observou que as vias locais, em função da sua exigüidade dos passeios, ela tem muita 931 
escassez de arborização, mas as praças e as vias principais são bem arborizadas. Isso dá 932 
para perceber bastante bem também pela fotografia aérea. As questões importantes e 933 
marcantes do Cruzeiro Velho que a gente colocou é a forma de ocupação mais recente e 934 
como também os passeios de serviço e vias laterais também estão sendo utilizados. Em 935 
relação ao Cruzeiro Novo, aqui a gente passa, então, por uma outra ideia de cidade, os 936 
tipos de edificações presentes no Cruzeiro Novo são, então, edificações residenciais 937 
multi-familiares. Todos homogêneos em cinco pavimentos, ou seja, pilotis, mais quatro 938 
pavimentos. A relação é indireta com o espaço público, já que a maior parte dos 939 
edifícios tem grades que cercam, então, o edifício e também a presença de muros que 940 
contornam muitas vezes a edificação. Os espaços públicos do Cruzeiro também é 941 
caracterizado pela presença constante de muros e grades nas habitações e equipamentos 942 
públicos. Também até pela opção em termos de concepção urbanística os passeios são 943 
muito descontínuos e estreitos. Há uma valorização grande da circulação de veículos e o 944 
sistema viário também em função da opção dos passeios estreitos, ele não tem 945 
praticamente vegetação. Os padrões também apresentam uma certa variedade do ponto 946 
de vista do padrão. O que a gente observa que existem muitos blocos com problemas de 947 
urbanização, mas também muitos blocos em reforma e a novidade que está sendo 948 
implantada atualmente em muitos deles, a inclusão de elevadores, já que são quatro 949 
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pavimentos. E, obviamente, à medida que a população vai envelhecendo, vai 950 
requerendo equipamentos que não foram pensados na época da sua implantação. Os 951 
usos existentes no Cruzeiro Novo, então, são habitações coletivas, centros comunitários, 952 
escolas, comércio local e também estacionamentos. A arborização conforme eu também 953 
tinha comentado. As praças apresentam uma vegetação com maior expressão. O interior 954 
das áreas cercadas apresentam também uma pequena vegetação, mas o aspecto geral é 955 
um pouco árido à medida que a vegetação não é exatamente uma característica marcante 956 
da paisagem do conjunto. Talvez isso também seja um aspecto que possa ser tratado. Os 957 
aspectos marcantes, as questões mais importantes que nos chamaram a atenção em 958 
relação à observação que a gente fez. Então, o... que são características que a gente 959 
observou. Então, é o gradeamento das unidades de habitação, alguns dos gradeamentos, 960 
inclusive, são feitos para abrigar estacionamentos. As áreas dos pilotis também elas 961 
perdem um pouco o caráter da sua proposta, que é permitir a permeabilidade e 962 
visibilidade através dos blocos, já que eles tem áreas grandes fechadas. Acho que é isso, 963 
seu eu não... Era isso. Obrigado.  964 
 965 
Rafael Rosa – Obrigado arquiteto Décio. Então, abrimos agora o primeiro tempo para 966 
as contribuições, considerando três a três, para que a gente possa, de três a três as 967 
respostas, né? Começando pela lista dos primeiros dez inscritos aqui.  968 
 969 
Interlocutora não identificada – Houve apenas duas inscrições. Não sei se alguém 970 
mais gostaria de se inscrever.  971 
 972 
Rafael Rosa – Contribuições também podem ser feitas por escrito e entregues à 973 
coordenação.  974 
 975 
Interlocutora não identificada – Bom. Então, por gentileza, o José Armando Pereira 976 
da Silva.   977 
 978 
José Armando Pereira da Silva – Boa noite. Meu nome é José Armando. Eu estou 979 
aqui representando o Conselho de Segurança do Cruzeiro. Envolve o Cruzeiro Novo e o 980 
Velho. A gente ficou um pouco preocupado com a falta de participação dos moradores. 981 
Estamos reclamando justamente isso. Por conta disso, nós estamos conversando a 982 
respeito. Eu queria encaminhar para a mesa um requerimento do Conselho de Segurança 983 
para que essa discussão, que eu acredito que seja muito importante para a nossa região, 984 
tenha a participação de mais moradores. A gente sabe que vai haver as audiências 985 
públicas mais a frente, mas como isso aqui é uma reunião preparatória, onde alguns 986 
assuntos importantes são discutidos. Envolvem principalmente a segurança da 987 
população, porque vai discutir aí o ordenamento territorial. Nós temos vários problemas 988 
aqui na nossa região e causados por algumas ações do governo, como, agora, mais 989 
recentemente, a GFIS quis derrubar muros, tirar grades aqui da região do Cruzeiro 990 
Velho. Isso iria causar um problema de segurança muito grande nos moradores. Claro 991 
que a gente também sabe que há os abusos dos moradores. Isso aqui é comum. E isso 992 
tudo permitido pelas administrações regionais ao longo dos anos. Os moradores acabam 993 
abusando. A gente sabe que tem que ser coibido. Tem que ter um ordenamento, mas 994 
também não podemos também nos pegar pelas normas técnicas, as regras que foram 995 
criadas há alguns anos atrás ou quando Brasília foi concebida, que deveríamos ter um x 996 
de população e a população agora está dez vezes maior, com a insegurança pública por 997 
todos os lados. A gente sabe que a segurança pública é uma obrigação do estado e a 998 
gente sabe que o estado não consegue fazer isso e muito menos a administração 999 
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regional, ou a administração pública aqui no caso do Cruzeiro consegue fazer o seu 1000 
trabalho de fiscalização. Por questão de ingerências políticas, de falta de fiscalização e 1001 
muitos dos abusos que estão aí são por conta da falta de fiscalização tanto da 1002 
administração regional como dos órgãos da GFIS. Então, eu queria encaminhar à mesa 1003 
um requerimento em nome do conselho de segurança para que essa discussão pudesse 1004 
ser retomada em um outro momento aqui no Cruzeiro para a gente poder mobilizar os 1005 
outros moradores para poder vir conversar, participar e contribuir com vocês, para que 1006 
nas audiências públicas a gente possa também contribuir com esse trabalho que vocês 1007 
estão fazendo. Ok. Obrigado.  1008 
 1009 
Rafael Rosa – Obrigado. Tá ok.  1010 
 1011 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Nós teremos outras oportunidades de debater os 1012 
problemas do Cruzeiro, porque serão convocadas novas reuniões. A comunidade terá 1013 
outras oportunidades para debater o problema do Cruzeiro porque serão convocadas 1014 
outras reuniões. Estão previstas reuniões plenárias em duas ocasiões e todas as audien... 1015 
Três audiências públicas. Então, o senhor pode ficar tranquilo que essa oportunidade 1016 
será dada.  1017 
 1018 
Rafael Rosa – Próxima contribuição.   1019 
 1020 
Interlocutora não identificada – Próxima inscrição a senhora Amparo. Por gentileza.  1021 
 1022 
Maria do Amparo de Sousa – Boa noite de novo. Eu começo por pedir desculpas pelas 1023 
minhas exclamações e gesticulações de paciência tanto com a mesa, quanto com a 1024 
platéia, mas me senti violentada de uma tal forma que reagi de uma forma que não faz 1025 
parte do meu repertório cotidianamente, mas permaneci aqui porque ia me sentir 1026 
responsável se saísse sem falar alguma coisa para contribuir com uma iniciativa tão 1027 
importante para todos nós, né? E que a gente sabe que o processo principalmente no 1028 
início é sempre muito difícil. Então, é por isso que eu fiquei para falar e vou ser curta e 1029 
grossa já com o meu pedido de desculpas pelo que já fiz e pelo que vou dizer agora, mas 1030 
com a intenção de contribuir e que a gente possa avançar na nossa... Em última 1031 
instância, na nossa civilidade. Então, a pessoa que me antecedeu já falou da necessidade 1032 
de uma próxima reunião, de um próximo encontro e eu vou falar da necessidade de 1033 
alterar radicalmente o conteúdo forma desse encontro. A quantidade de conteúdo é 1034 
inviável. A não ser que vocês queiram constar em algum documento, que precisa 1035 
apresentar em assembléia e aí a gente não vai acreditar na seriedade, porque essa 1036 
quantidade de informação aí, ela não é assimilada dentro desse tempo. A outra questão... 1037 
Isso... Eu tenho costume com leitura técnica. Adianto isso para vocês e eu estou falando 1038 
aqui como comunidade. Então, não fica nada. É perda de tempo. E o debate, cadê? A 1039 
participação da comunidade, que é o mais interessante. Então, é preciso enxugar e 1040 
enxugar muito. Existe repetição das pessoas que falam, falta de propriedade no sentido 1041 
de que, às vezes, a gente pensa que é uma forçação de barra para construir uma 1042 
identidade, para mobilizar em torno da coisa. Não é assim que mobiliza. É com debate 1043 
franco, honesto, desejando realmente para frente. Só para ser assim simples, a própria 1044 
apresentação dos slides com letra que você não lê, para que? A quantidade de texto nos 1045 
slides. Então, desde a condição problema técnico, semântico e de eficácia de informação 1046 
vo... falharam. Então, eu espero está contribuindo. Desejo muito sucesso, porque o 1047 
sucesso de vocês é o de todos nós e que a gente possa a despeito das faltas de paciência, 1048 
possamos continuar dialogando e construindo junto esse debate. Obrigada. (aplausos).  1049 
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 1050 
Décio Rigatti – Bom. Eu po... É a última inscrita, né? Então, eu acho que eu vou 1051 
(incompreensível). Bom, mas eu acho que talvez seja interessante comentar. Eu 1052 
agradeço muito as tuas observações. Eu acho que são pertinentes. Na verdade, essa 1053 
primeira reunião, a gente se preocupa de que se passe, quer dizer, o objetivo 1054 
fundamental é tratar de duas questões que eu acho que são importantes, que eu acho que 1055 
nas próximas isso aí pode ser extremamente condensado e ir direito às questões que são 1056 
fundamentais. Isso é, quais são as principais questões de cada uma dessas regiões ou de 1057 
cada um desses setores e qual é a vinculação dos problemas de cada um desses setores 1058 
com o conjunto da área tombada, que também a gente não pode perder de vista essa 1059 
relação. Então, talvez nessa ânsia de querer apresentar informações para que a gente não 1060 
perca de vista essas duas questões que são essenciais, talvez a gente realmente se 1061 
alongue. Podia ser mais conciso, etc.. Mas eu acho que talvez até a próxima reunião que 1062 
vai ser feita com o Cruzeiro pode se partir da discussão (incompreensível). Do ponto de 1063 
vista, digamos, do grupo, a gente identifica tais problemas que nos parecem importantes 1064 
do ponto de vista da concepção das transformações que ocorreram no setor. Bom, e o 1065 
que nós vamos fazer com isso? E que vinculo isso vai ter? Quer dizer, até que ponto 1066 
essas transformações podem ser aceitas, acatadas, referendadas, etc., quando 1067 
contemplado também o conjunto da área de preservação. Então, peço desculpas. Eu 1068 
concordo contigo. Eu acho que a quantidade de informações é muito grande, tá? Mas 1069 
talvez, então, esse pecado da primeira reunião passa a ser sanado, eu acho, de uma 1070 
maneira bastante simples para as próximas reuniões. Eu acho, como eu estou dizendo, 1071 
vamos direto ao ponto e vamos ver. Bom, as demandas das nossas áreas são essas e 1072 
como é que essas demandas podem ser contempladas, não só do ponto de vista das 1073 
necessidades da população, mas também do ponto de vista do conjunto urbanístico de 1074 
Brasília. Tá. Me desculpa.  1075 
 1076 
Rafael Rosa – Próxima inscrição.  1077 
 1078 
Interlocutora não identificada – Quem sabe o senhor Marconi fala agora e 1079 
posteriormente... Sim, sim. Não, mas é que a palavra agora senhor Marconi. Claro. 1080 
Claro.   1081 
 1082 
Marconi Bruno Maia – Boa noite. Meu nome é Marconi. Eu sou arquiteto. Eu estou 1083 
representando aqui a creche Cruzeirinho e se encontra no lote dentro do Cruzeiro Novo, 1084 
como está (incompreensível) tombado, é uma área que a destinação dela era para 1085 
templo, mas ao longo... Isso desde 67, né? Só que não foi feito o templo. A população 1086 
não gostou de colocar um templo ali e hoje é atendida por uma creche. Atende mais de 1087 
100 crianças. O problema dessa situação é que como creche irregular, ela não tem nada, 1088 
nenhum documento que ela possa, por exemplo, se o pessoal da Câmara dos Deputados 1089 
quiser colocar uma criança lá, a Câmara tem como debitar o valor integral para essa 1090 
criança poder estar na creche. Como ela não tem a documentação, essa criança não pode 1091 
ir para a creche, entendeu? Tem esse detalhe. A apresentação de vocês, falando aqui 1092 
rapidamente foi muito boa tecnicamente. Se existem falhas. Existem. A parte final do 1093 
Cruzeiro aqui, mostrou praças, mostrou a parte de grades e tudo, mas não mostrou uma 1094 
coisa que a gente vê no dia a dia. Quanto de população existe no Cruzeiro Novo e o 1095 
quanto essa população é atendida pelas instituições, como escolas. Entendeu? A questão 1096 
da praça, na verdade, não vi foto de praça. Brasília, na verdade, é uma cidade carente de 1097 
praça. Quem conhece praça? Eu, como paraense, morando aqui há 20 anos, não consigo 1098 
ver uma praça em Brasília. Eu não consigo uma mãe levando uma criança, um bebê 1099 
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para passear, para pegar sol numa praça em Brasília. É o momento que nós temos para 1100 
repensar nisso. Eu, quando entrei em arquitetura, a primeira coisa que eu escutei o 1101 
seguinte. Não existe arquitetura se não tiver o ser humano. E é isso que a gente vê. Eu 1102 
queria colocar o Niemeyer na praça lá da Biblioteca. Fica lá meio dia, botar um ovo na 1103 
cabeça dele. Ia fritar. A gente não pode mais aceitar isso numa cidade como a gente. A 1104 
gente está em 2010. Morei no Japão 120 dias. Cento e vinte dias. Eu fazia minha 1105 
ginástica junto com os velhinhos nas praças. Tomava água nas praças com os velinhos. 1106 
Toda manhã tinha caminhada. Esse negócio da árvore que você falou, que não tem 1107 
arborizado, lá é tudo concretado, mas tem a sua determinação, as suas áreas todinhas 1108 
para a plantação de árvores. Você não pode pegar por fruta. A fruta é de quem tem o 1109 
direito do lote. Quase eu fui preso. É o que chama-se mexerica, tangerina. Eu fui pegar 1110 
uma tangerina, o guarda me chamou a atenção. Eu estava na calçada e a árvore subia. E 1111 
aí ele me explicou que essa árvore pertence ao dono do lote. Toda a fruta é dele. 1112 
Entendeu? Isso num país onde eu andava e via lojas e ficava maravilhado. Só depois eu 1113 
fui ver que existia centenas de lojas para baixo e para cima. Depois eu fui entender que 1114 
eu tinha que descer para conhecer a cidade. Aí isso a gente não faz em Brasília. A gente 1115 
fala de acessibilidade, mas quem vê calçada aqui? Tem um projeto de 20 mil metros 1116 
quadrados no SAI. Nunca saiu do papel. O eixo monumental é o maior vão de rodovia 1117 
dentro de uma cidade. Eu quero que vocês me digam qual é a baia de ônibus que sai do 1118 
eixo monumental para atender o público. Não existe. Não existe uma baia de ônibus no 1119 
eixo monumental. Isso são questões que devem ser colocadas aqui. Entendeu? Eu estou 1120 
falando do Cruzeiro, mas estou me estendendo. Sou arquiteto, moro aqui, observo muito 1121 
a cidade. Então, são essas duas observações. Na cidade em geral e como será o 1122 
tratamento para a destinação de mudanças de uso para no caso da creche Cruzeirinho. 1123 
Como é que vocês vão tratar isso? Tem que ser participação deles com vocês? Uma 1124 
carta? Um abaixo assinado? Obrigado.  1125 
 1126 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – É importante que essas demandas de alteração de uso 1127 
sejam registradas na Secretaria, porque aí dentro do plano de preservação elas podem 1128 
ser avaliadas. Então, é importante que vocês entrem com o requerimento na Secretaria 1129 
para que isso seja avaliado dentro do plano de preservação a possibilidade de alteração 1130 
desse uso. Também.  1131 
 1132 
Rafael Rosa – Passamos à próxima contribuição então.  1133 
 1134 
Interlocutora não identificada – Bom. A última inscrita foi a senhora Darli.  1135 
 1136 
Darli – Boa noite. Meu nome é Darli e eu sou moradora do Cruzeiro Velho e faço parte 1137 
do Movimento de Morado... de defesa... Em defesa do Cruzeiro Velho. Amanhã está 1138 
fazendo um ano que os moradores do Cruzeiro Velho receberam uma notificação de 1139 
demolição em um prazo de 30 dias e desde então a gente tem se mobili... A população, a 1140 
comunidade do Cruzeiro Velho se mobilizou e conseguimos audiência pública, 1141 
conseguimos conversar com a Câmara Legislativa, com vários órgãos, a GFIS, a 1142 
questão das multas que foram noti... Para quem foi notificado. E, por último, nós 1143 
estávamos elaborando um projeto de lei popular em discussão com a SEDUMA. Eu 1144 
estou vendo ali a Regiane e ela sabe do que eu estou falando. Aí aconteceu toda essa 1145 
reviravolta no governo e aí o movimento, o movimento não parou, mas as negociações 1146 
ficaram sem condições de dar andamento, porque foi só saindo gente do governo, gente 1147 
do governo até que o Taniguchi saiu. Entrou o senhor Danilo, que eu não sei se ele está 1148 
presente e marcamos uma nova reunião para dia 3 de fevereiro e essa reunião foi 1149 
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desmarcada e não foi mais remarcada e para nossa surpresa, eu estava agora... A 1150 
população do Cruzeiro está toda lá no Centro de Ensino n° 02, numa outra audiência 1151 
pública para tratar da questão dos transportes do Cruzeiro. E para a minha surpresa 1152 
estava tendo essa reunião aqui com a SEDUMA para discutir. A minha pergunta, eu 1153 
posso estar enganada, cheguei atrasada, eu posso estar mal informada porque quem 1154 
conta um conto aumenta um ponto, mas, assim, eu só gostaria de saber da mesa porque 1155 
nós não fomos convidados para essa reunião de hoje? Porque o projeto de 1156 
reurbanização, a nossa proposta já estava bem adiantada. Inclusive, já tinha fechado a 1157 
proposta do projeto de lei, né? Já tinha terminado. A gente ainda queria mais algumas 1158 
coisas, que voltaríamos a discutir em janeiro. Em janeiro não foi possível. Em fevereiro 1159 
foi remarcada essa continuidade para a gente, ou discutir, ou fechar tudo de uma vez, 1160 
para fazer uma assembléia, mostrar para os moradores, os moradores aprovarem ou não. 1161 
E para a nossa surpresa, por coincidência, nós fizemos uma reunião quarta-feira, do 1162 
movimento, e combinamos de ir segunda-feira na SEDUMA, ver se a gente conseguiria 1163 
remarcar essa, retomar essa discussão. Para a minha surpresa, agora está tendo essa 1164 
reunião aqui. Eu posso até estar... Eu só estou expondo para que entendam porque que 1165 
eu estou aqui, porque eu estou falando. Se essa reunião tem alguma coisa a ver com o 1166 
plano urbanístico de reurbanização, que a gente sabe, nós já tínhamos discutido com a 1167 
SEDUMA que seria a partir de março, né? E aquele projeto de lei como que ficou? 1168 
Porque agora a gente está tem governo, não tem governo, sem vice, sem ninguém, quem 1169 
assume. E aí eu só queria saber da Regiane, que é a que tem por dentro como é que está 1170 
essa questão para a gente. Ok. Muito obrigada.  1171 
 1172 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Então, deixa eu te falar. Bom. Nós recebemos uma 1173 
lista da Administração Regional do Cruzeiro de lideranças comunitárias para serem 1174 
convidadas por carta para virem a essas reuniões plenárias. Não só a do próprio 1175 
Cruzeiro, como as demais, porque elas são abertas a toda a população e a cidade é uma. 1176 
Na verdade, toda a população de Brasília está convidada para qualquer uma dessas 1177 
reuniões. Não precisa ser morador da localidade para vir, né? Para se interessar pela sua 1178 
cidade, porque, afinal de contas, o Plano Piloto é a área central de Brasília, o coração da 1179 
cidade. Essas cartas foram enviadas 100... Nós enviamos 100 cartas para o conjunto das 1180 
quatro regiões administrativas. Eu não sei. Teria que verificar se vocês não estão na 1181 
lista. A gente tem as ARs lá, os registros todos das cartas que foram encaminhadas. Isso 1182 
foi divulgado em rádio e foi divulgado também em jornais e a gente usou também o 1183 
correio eletrônico, que é uma maneira bastante boa para se divulgar. Com relação a 1184 
essa... O projeto de lei. De fato, ele adiantou bastante naquele período, com uma série 1185 
de reuniões. A gente teve um monte de reunião. Acho que umas, umas... pelo menos 1186 
umas seis, no mínimo, né? E ele, de fato, parou. Agora, eu julgo que o momento mais 1187 
adequado para se discutir essas questões é esse, é dentro do plano de preservação que a 1188 
gente deve discutir o quanto seria adequado de se... De que forma... Qual seria a forma 1189 
mais adequada para se tratar essa questão da ocupação dessas áreas. Então, é isso.  1190 
 1191 
Darli – (intervenção feita fora do microfone). A minha interrogação é exatamente essa. 1192 
Mandou para a administração, a administração tem conhecimento do nosso movimento. 1193 
Ela tem conhecimento porque nós já fomos várias vezes lá. Embora o administrador seja 1194 
novo, mas ele sabe. Ele sabe de tudo. Porque que nós não fomos nessa lista de 100 1195 
cartas o movimento. E a SEDUMA tem... Conhece muito bem o Movimento em Defesa 1196 
do Cruzeiro. E como conhece, não é não ô Maurício? 1197 
 1198 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Com certeza.  1199 
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 1200 
Darli – Então, é só isso. Porque, assim, eu estou vendo. Se foram 100 cartas, quantas 1201 
pessoas tem aqui? 1202 
 1203 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Não, não. Cem cartas para o conjunto das quatro 1204 
regiões administrativas, mais jornais.  1205 
 1206 
Darli – Sim. Cem cartas. Eu não vi. 1207 
 1208 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Pois é. Na verdade... 1209 
 1210 
Darli – Eu leio o Jornal Correio Braziliense todo dia. Eu, sinceramente, não vi nada que 1211 
chamasse a atenção. Eu não vi nada na internet. Nada, nada, nada. Ninguém.  1212 
 1213 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Aqui ó. No rádio também ao longo da semana 1214 
passada, ao longo dos últimos 10 dias foi divulgado.  1215 
 1216 
Darli – Ah, mas essas agendinhas aí é de propósito, né? A agendinha desse tamanho. 1217 
Duvido que se fosse alguma coisa importante se não via na primeira página.  1218 
 1219 
Rafael Rosa – Obrigada. Passamos a palavra então.  1220 
 1221 
Ricardo – Dá licença. Eu vou falar de novo, porque ela chegou agora e ela não ouviu o 1222 
que eu falei no começo. Nós passamos realmente uma lista dos nossos lideres 1223 
comunitários, das nossas associações, das nossas entidades que participam com a gente 1224 
na administração. Vocês ficaram de divulgar. Eu estou falando... Falei no começo, a 1225 
senhora não estava presente. Ontem, eu pedi para uma servidora do gabinete ligar para a 1226 
mesma lista que eles tem. Ela ligou para todos e nenhum tinha sido comunicado. 1227 
Nenhum. Então, não foi culpa da administração. Porque... Não. Porque quem ficou de 1228 
divulgar foram eles. Foram eles que ficaram de divulgar. Não. Mas, mas... Mas ela disse 1229 
que a administração passou para eles uma lista. Aí ela não entende como é que ninguém 1230 
foi avisado.  1231 
 1232 
(intervenção feita fora do microfone) 1233 
 1234 
(corte no vídeo)  1235 
 1236 
Darli – assembléia com os moradores. Nesse mesmo dia o administrador marcou uma 1237 
outra audiência aqui no (incompreensível) e a população divulgou e a população ficou 1238 
dividida igualzinha está hoje. Por quê? Porque está... O auditório lá do centro está cheio, 1239 
porque lá estão discutindo a questão do transporte, a prefeitura comunitária do Cruzeiro, 1240 
tá? É só isso. Sabe. Porque é falta... É essa discordância de... Destonância de 1241 
informação. Então... Você é da administração agora? Movimento em Defesa do 1242 
Cruzeiro. Amanhã eu vou fazer questão de passar toda a relação, todo nome, todos os 1243 
telefones nossos.  1244 
 1245 
Rafael Rosa – Só um momentinho. Deixa eu só... 1246 
 1247 
Ricardo – Só uma informação também aqui, rapidinho. Você está vendo que ela chegou 1248 
lá da, da... Agora, da audiência pública, né? O que aconteceu foi o seguinte, que o 1249 
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pessoal que estava aqui, eles se moveram para lá e pediram a palavra. Inclusive, já me 1250 
informaram aqui que estão vindo para cá a Érika Kokay, o Chico Leite e o nosso 1251 
administrador para provavelmente tentar anular esse movimento que aqui hoje está 1252 
acontecendo, tá? Eles estão vindo para cá. Já fui informado.  1253 
 1254 
(intervenção feita fora do microfone) 1255 
 1256 
Ricardo – O administrador sabe que está... 1257 
 1258 
(intervenção feita fora do microfone) 1259 
 1260 
Ricardo – Não, mas o que aconteceu também é... Aí foi uma questão de agenda 1261 
também. Quem fez esse outro movimento lá da audiência pública foi para... O que eles 1262 
fizeram? Eles procuraram a agenda dos deputados para poder fazer aquele movimento. 1263 
Foi coincidência. Isso aqui não foi nada preparado. Não foi nada armado para estar 1264 
acontecendo dois eventos na mesma noite.  1265 
 1266 
Interlocutora não identificada – Vou passar a palavra para a senhora Amparo, que ela 1267 
tinha pedido antes.   1268 
 1269 
Rafael Rosa – Só peço, por gentileza, quem gostaria da palavra que se inscrevesse, 1270 
embora já tenha sido... Mas a senhora já se inscreveu. Tem direito a... 1271 
 1272 
Maria do Amparo de Sousa – Não, eu só queria dizer que acho que por uma questão 1273 
de bom senso não precisa nem alguém vir aqui e dizer para anular ou não. Eu acho que 1274 
pelo próprio contexto aqui é interessante dizer que essa assembléia não serve, então, 1275 
como um acontecimento de debate da população aqui. Que se marque uma outra, que 1276 
se... Onde se faça o debate verdadeiramente. Que não se deve nem esperar que alguém 1277 
de fora que não esteve aqui venha dizer ou não que isso aqui não serve. Nós mesmos 1278 
estamos vendo e carecemos de uma outra e essa não deve referendar se é necessário 1279 
uma assembléia para tal.  1280 
 1281 
Interlocutora não identificada – Posso passar a palavra? Porque ele tinha solicitado 1282 
antes. Tá. Com a palavra o senhor Rui.  1283 
 1284 
Rui Rech R. Valença – Boa noite. Eu sou morador aqui da quadra 04. Faço parte da 1285 
comissão dos moradores em defesa do Cruzeiro e acontece o seguinte. Sobre a 1286 
divulgação, se o movimento tivesse a par desse evento que está tendo aqui hoje, o 1287 
movimento mesmo ia se incumbir de fazer a divulgação, está entendendo? Porque nós 1288 
estamos procurando uma parceria com o governo e os moradores. É muito importante a 1289 
participação dos moradores, que são os moradores que vão decidir as condições da 1290 
comunidade aqui. Não é a comissão do movimento. Não é um pequeno grupo que vai 1291 
decidir por uma quantidade de moradores desse Cruzeiro todo, está entendendo, gente? 1292 
Então, eu acho que faltou realmente uma comunicação Porque foi uma surpresa nós 1293 
estarmos lá naquela audiência pública e o administrador do Cruzeiro lá no local. Eu 1294 
acho que a administração é uma coisa séria. Existem muitas agendas. Eu acho que o 1295 
administrador não pode se comprometer em estar em dois lugares no mesmo horário. 1296 
Você está me entendendo? Então, é como ela, é como a senhora acabou de falar aqui 1297 
agora. Eu acho que nós não queremos desmerecer o trabalho que foi feito aí 1298 
anteriormente, com vocês todos, mas eu acho que nós devemos desconsiderar mesmo 1299 
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isso aqui para não esperar que vem Érika Kokay, todo mundo que já está lá e um outro 1300 
pessoal que está lá esperando eles falar também. Eles vão abandonar, aí vem para cá. E 1301 
aqui não está legal, aí eles vão para lá de novo. Parece até o samba do crioulo doido. Eu 1302 
acho que isso aí tem uma organização, é uma coisa séria, é o governo, é o governo que 1303 
não está governando, mas atrás desse governo tem gente aqui que são responsáveis e 1304 
está faltando uma comunicação. Cada um está falando uma língua. Aí chega aqui um 1305 
morador fala uma língua, um outro fala outra e a gente não vai chegar num consenso, 1306 
gente. A verdade é essa. Me desculpe aí, mas... Tá bom. Muito obrigada aí, tá?  1307 
 1308 
Interlocutora não identificada – Gente, eu acho que está ficando muito claro e hoje, 1309 
para mim, foi o exemplo que não houve convite suficiente para a presença da 1310 
comunidade. Eu acho que, para mim, hoje, isso aqui fechou. Cem convites numa área 1311 
tombada, é irritante saber de uma coisa dessa. Segundo, o que eu quero saber o seguinte. 1312 
Eu acho que vocês mesmo. Vocês, assim, entendam o que eu estou falando, a 1313 
administração, o Governo do Distrito Federal não estão se entendendo, porque, hoje, eu 1314 
recebi um email da administração de Brasília me convidando para a plenária de amanhã 1315 
para discutir Asa Sul, Asa Norte, Vila Brasília, Granja do Torto e Vila Planalto. 1316 
Imediatamente eu respondi: e as áreas centrais? Até agora eu não tinha recebido 1317 
resposta. Quer dizer, é um desencontro de informação. Cada um manda um convite 1318 
diferente, em horas diferentes. Quer dizer, e a área central? Eu faço uma pergunta. Vai 1319 
ser discutida amanhã? Asa Sul e Asa Norte não? Sim, minha querida, mas eu estou 1320 
falando para você o que eu recebi um comunicado da administração de Brasília, às 1321 
lideranças comunitárias. Minha filha, mas não pode haver um negócio desse. Pelo amor 1322 
de Deus. Isso confunde a cabeça de toda a comunidade que recebeu aquilo hoje. E vou 1323 
lhe dizer, na reunião de quarta-feira, se tinha aquele número de pessoas lá é porque as 1324 
lideranças comunitárias e eu particularmente fiz o meu papel, várias vezes eu mandei o 1325 
convite para a comunidade. Muita gente que ali estava disse: eu estou aqui por sua 1326 
causa. Então, eu fiz o meu papel. Aquele email que eu passei a cópia para a Regiane, eu 1327 
dizia ali. Nós não somos responsáveis por convocar a população da Asa Sul e da Asa 1328 
Norte. Nós não temos como fazer isso. Embora, não nos furtamos a colaborar. Eu 1329 
colaborei. Então, muito gente estava ali porque recebeu o meu email. Não foi por jornal 1330 
não. Porque jornal, dentro de uma matéria botar um quadradinho desse tamanhinho 1331 
fazendo uma convocação de um evento dessa natureza é ridículo. Agora, amanhã, na 1332 
assembléia, eu vou fazer registrar de novo esse convite da administração porque a nossa 1333 
administradora vai estar lá. Não... Eu não concebo que uma administração da RA I 1334 
cometa um erro desse na véspera de uma plenária para se discutir área central. E nem 1335 
cabe amanhã incluir a Vila Planalto e Granja do Torto. Façam uma plenária especial 1336 
para eles, já que vocês não puderam apresentar o material deles, mas não incluir amanhã 1337 
nas discussões. Muito obrigada.  1338 
 1339 
Rafael Rosa – Só para responder. Na verdade, nós só estamos aqui fazendo, prestando a 1340 
parte técnica do trabalho. Apresentando o que é... Nós não temos nenhuma gerência 1341 
sobre divulgação, sobre essas coisas. Nós só estamos aqui conduzindo os trabalhos e 1342 
apresentando a parte técnica. Não temos nenhuma, né? Nós não, não... Não é... Não é 1343 
nossa responsabilidade. Apenas apresentar o trabalho que está sendo feito. Não temos 1344 
como responder sobre isso, né? Conduzir os trabalhos aqui da plenária e apresentar o 1345 
material técnico, que é o que nos cabe aqui nesse momento. Terminamos, então? Acho 1346 
(incompreensível) 1347 
 1348 
Interlocutora não identificada – Com a palavra o Senhor Elmo Fernandes.  1349 
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 1350 
Elmo Fernandes – Bom. Boa noite. Elmo Fernandes, presidente da Associação dos 1351 
Idosos do Cruzeiro. A minha proposta... A minha... É proposta, né? Regularizar... Como 1352 
regularizar a edificação da Associação dos Idosos do Cruzeiro, CNPJ 26264304/0001-1353 
62 e localizada na entrequadra 805/807, área especial, lote 2B, Cruzeiro Novo. Nós 1354 
estamos ocupando uma área que até onde eu sei, ela pertence à Secretaria de Educação. 1355 
Essa edificação foi feita. Tem um processo do SEDUMA. Eu não tenho o número aqui. 1356 
Não vou me repetir que eu não sabia... Sabia que ia haver a reunião, mas não sabia 1357 
quem ia patrocinar a reunião, a quem seria responsável pela reunião. Daí eu não me 1358 
preocupei em trazer o número do processo SEDUMA, mas está lá o número, tem um 1359 
número grande barra 80...  1360 
 1361 
(corte no vídeo) 1362 


